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المقدمة

العارفين  الأخبار  علماء  اأهم  اأحد  الكلبي  محمد  بن  ه�شام  يعد 

كتب  ذلك  في  وله  وهجراتها،  واأحوالها  واأيامها  القبائل  باأن�شاب 

كثيرة فقد اأكثرها، وقد ذكر اأحدها ياقوت الحموي با�شم )الفتراق(، 

النديم  ابن  اأي�شًا  الكتاب  هذا  ذكر  وقد  عديدة،  ن�شو�شًا  منه  ونثقل 

الذي  معد(  ولد  )افتراق  منها:  كتب؛  عدة  اأنه  وذكر  اأخرى،  ب�شورة 

المتناثرة في  اأن قام المحقق بجمع مواده  لم ت�شلنا مخطوطته، فكان 

ابن  اأ�شبه ما يكون بما دونه  المظان، ونظمها في كتاب واحد مت�شل 

الكلبي، ول�شيما اأن اأبا عبيد البكري قد نقل في مقدمة كتاب )معجم 

نف�شه  بالت�شل�شل  )افتراق ولد معد(  من مادة كتاب  ا�شتعجم( كثيراً  ما 

الذي ذكره ابن الكلبي، وقد خرج المحقق المادة وردها اإلى مظانها، 

وقارنها مع الروايات الأخرى حول افتراق العرب في الجاهلية، وخرج 

الأ�شعار والأقوال الواردة فيها، اأماًل في اأن يقدم للباحثين هذا الكتاب 

بال�شورة المر�شية، كما هو الحال في كتاب )الأيام( لبن الكلبي الذي 

ن�شره المحقق من قبل.

{ }

اأحمد محمد عبيد

2010/1/20م.

دبا – الإمارات العربية المتحدة

am_obaid@hotmail.com
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مدخل

ه�شام بن محمد الكلبي

وكتابه )افتراق ولد معّد(
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اأوًل: ه�شام بن محمد الكلبي: 

حياته: 

هو ه�شام بن محمد بن ال�شائب بن ب�شر بن عمرو بن الحارث بن 

عبد الُعزى بن امرئ القي�س بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن 

، ل 
)1(

كنانة بن عذرة بن زيد الالت بن ُرفيدة بن ثور بن كلب بن وَبرة

نعرف �شيئًا عن حياته الأولى �شوى اأنه من اأ�شرة كلبية عريقة، فجده عبد 

العزى بن امرئ القي�س كان عظيم القدر في قومه، وفد على الحارث 

ابن مارية الغ�شاني واأهداه اأفرا�شًا فقبلها، وكان للحارث ابن ُم�شتر�شع 

في بني الحميم من بني عبد ود، فنه�شته حية فظن اأنهم قتلوه، فقتل عبَد 

الُعزى به، وكان عبد العزى قبل قتله قد قال اأبياتًا �شائرة منها: 

جــزائــه ــرَّ  ــش � اهلل  جــــزاه  ذنِب)2(جــزانــي  ذا  كان  وما  �شنمار  جزاء 

ابن  الموؤمنين علي  اأمير  اأما جده ب�شر بن عمرو فقد كان من �شيعة 

بنيه:  الجمل و�شفين مع  اأبي طالب كرم اهلل وجهه، �شهد معه وقعتي 

بن  م�شعب  مع  ال�شائب  ُقتل  وقد   ،
)3(

الرحمن وعبد  وعبيد  ال�شائب 

بن  اهلل  عبد  مع  وقيل:   ،
)5(

�شفين في  ُقتل  اإنه  وقيل:   ،
)4(

بالكوفة الزبير 

)1( ن�شب معد واليمن 628/2، تاريخ بغداد 45/14.

)2( تاريخ الطربي 66/2، وينظر: �شعر قبيلة كلب 177.

)3( ن�شب معد واليمن 628/2، املعارف 82.

)4( وفيات الأعيان 310/4.

)5( جمهرة اأن�شاب العرب 459.
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 ،
)2(

. اأما جده ال�شائب فله ابنان هما: �شفيان ومحمد
)1(

الزبير في مكة

له  الأن�شاب،  في  عَلما  كان  الذي  ال�شائب،  بن  محمد  منهما  ا�شتهر 

.
)4(

، وتوفي بالكوفة �شنة �شت واأربعين ومئة
)3(

كتاب: تف�شير القراآن

كان لمحمد ابٌن هو ه�شام الذي ل نعرف من اأخباره الأولى �شوى 

، الذي يبدو اأنه نقل اهتمامه اإلى ابنه ه�شام فوّجهه 
)5(

اأنه كان كوفيًا كاأبيه

اإلى التاريخ والأن�شاب، وكان ه�شام ذا حافظة �شاعدته على ذلك، فكان 

، واأخذ بعد ذلك بتلقي 
)7(

، فاأخذ عنه ن�شب قري�س
)6(

اأبوه اأ�شتاذه الأول

ل ال�شبي،  ، والمف�شّ
)8(

العلم من العلماء؛ كال�شرقي بن الَقطامي الكلبي

 ،
)10(

الأزدي ى 
َ
يحي بن  ُلوط  ِمخَنف  واأبي   ،

)9(
ا�س الج�شّ بن  واإ�شحاق 

، وغيرهم.
)11(

وُعوانة بن الحكم الكلبي

اإ�سماعيل  القبائل؛ كِخرا�ش بن  باأخبار  العالمين  اإلى  ثم تعدى ذلك 

الذي الذي اأخذ عنه ن�شب ربيعة، واأبي الكنا�س الكندي الذي اأخذ عنه 

ُم�شر،  اأن�شاب  اأخذ عنه  الذي  العَدوي  اأو�س  ن�شب كندة، والنخار بن 

)1( وفيات الأعيان 310/4.

)2( وفيات الأعيان 310/4.

)3( الفهر�شت 188.

)4( وفيات الأعيان 310/4.

)5( �شري اأعالم النبالء 110/10.

)6( ينظر: الطبقات الكربى 71/1، اأن�شاب الأ�رشاف 55/1.

)7( الفهر�شت 188.

)8( الأ�شنام 61.

)9( ديوان املف�شليات 327.

)10( تاريخ الطربي 318/3.

)11( املحرب 393.
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.
)1(

وعدي بن زياد الإيادي الذي اأخذ عنه اأن�شاب اإياد

، وعامر بن 
)2(

واأخذ عن طائفة من رواة القبائل؛ كاأبي با�شل الطائي 

 ،
)4(

جلي
َ
، واأ�شياخ من َبجيلة من ولد جرير بن عبد اهلل الب

)3(
بل الجرمي �سِ

.
)6(

، وعلماء من ق�شاعة
)5(

ورواة من قبيلة كلب

 ،
)7(

واأخذ اأخبار قري�س عن العالمين؛ بها مثل اأبي ال�شائب المخزومي

.
)9(

، ومعروف بن الخربوذ
)8(

وزياد بن عبد اهلل البكائي

الراوية  كحماد  �شابقيه؛  موؤلفات  عن  ياأخذ  كان  اأنه  اإلى  اإ�شافة 

في  كتابًا  كان  ولعله   ،
)10(

الكلبي ابن  عليه  اعتمد  كتاب  له  كان  الذي 

يتعلق  فيما  الفار�شية  مترجمة عن  ، وكان مطلعًا على م�شادر 
)11(

الأيام

اأهل  وعن  اليمن،  بتاريخ  يتعلق  فيما  اأ�شطورية  �شعبية  و  فار�س،  بتاريخ 

من  ماأخوذة  معلوماته  وبع�س  ال�شابقين،  بالأنبياء  يتعلق  فيما  الكتاب 

 ،
)12(

الوثائق اأوكتب �شريانية واإغريقية في اأديرة العراق وكنائ�س الحيرة

)1( الفهر�شت 188.

)2( الأ�شنام 99.

)3( الأ�شنام 48.

)4( ديوان املف�شليات 115.

)5( ن�شب معد واليمن الكبري 599/2.

)6( ديوان املف�شليات 310.

)7( املنمق يف اأخبار قري�س 38.

)8( املنمق يف اأخبار قري�س 191.

)9( فتوح البلدان 65.

)10( تاريخ الطربي 193/2، ديوان املف�شليات 33، الأغاين 319/17.

)11( ينظر: الع�رش اجلاهلي واأدبه يف م�شادر الرتاث العربي 38.

)12( التاريخ العربي واملوؤرخون 193/1.
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قال ه�شام: »كنت اأ�شتخرج اأخبار العرب واأن�شاب اآل ن�شر بن ربيعة، 

ع الحيرة، وفيها 
َ
ومبالَغ من عمل منهم لآل ك�سرى وتاريخ �سنيهم من ِبي

.
)1(

ملكهم واأمورهم كلها«

منهم  فكان  يحملونه،  تالميذ  من  له  لبد  كان  الغزير  العلم  هذا 

 ،
)3(

واأُنيف  
)2(

عبا�س ه 
ْ
كابَني اأعماله؛  ون�شروا  كتبه  رووا  ممن  عديدون 

بن  وخليفة  الواقدي،  كاتب  �شعد  بن  ومحمد   ،
)4(

حبيب بن  ومحمد 

عن  اأ�شئلٌة  فيها  الأ�شراف  بع�س  من  الكتب  تاأتيه  كانت  بل   ،
)5(

خياط

.
)6(

بع�س اأخبار الجاهلية، خا�شة قري�س، فيرد عليها

ا�شتمر ابن الكلبي باحثًا وعالمًا وموؤلفًا اإلى اأن وافاه الأجل �شنة �شت 

، ول نعرف �شيئا عن تاريخ ولدته 
)8(

، وقيل �شنة اأربع ومئتين
)7(

ومئتين

اأو عدد ال�شنين التي عا�شها، لكن اأباه قد ُتوفِّي �شنة �شت واأربعين ومئة 

للهجرة، وقد عا�س ابنه بعده �شتين �شنة تقريبًا، فاإذا كان هذا العلم قد 

اكت�شب اأكثره عن اأبيه قبل اأن يموت اأبوه وه�شام في الثالثين من عمره 

تقريبًا، اأمكن القول اإنه قد ُولد �شنة �شت ع�شرة ومئة، فعا�س ت�شعين �شنة 

تقريبًا.

)1( تاريخ الطربي 628/1.

)2( ل�شان امليزان 196/6.

)3( التطفيل 97.

)4( املنمق يف اأخبار قري�س 41.

)5( تاريخ بغداد 422/14.

)6( معجم البلدان 422/2.

)7( الفهر�شت 189، تذكرة احلفاظ 343.

)8( نزهة الألبا 76، �شري اأعالم النبالء 101/10.
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توثيقه: 

 ،
)1(

ومثالبها واأخبارها  العرب  باأن�شاب  عالمًا  الكلبي  ابن  كان 

اأن يجد من يخالفه  لمثله  المو�سوعات، ولبد  التاأليف في هذه  غزير 

موقف  مروياته  من  وقفوا  الذين  الحديث  اأهل  ول�سيما  ويعار�سه، 

المت�شكك، فقال عنه يحيى بن معين: »غير ثقة، ولي�س عن مثله ُيروى 

، وقال اأحمد بن حنبل: »ه�شام بن محمد من يحدث عنه! 
)2(

الحديث«

.
)3(

اإنما هو �شاحب �شمر ون�شب، ما ظننت اأن اأحدا ُيحدث عنه«

موقفًا  الحديث  في  الحق معهم حين وقفوا من مروياته  ربما كان 

معار�سًا؛ لأنهم لم يجدوا ال�سفات الواجب توافرها في عالم الحديث، 

هذه  كانت  واإن  حتى  الأخبار،  اأهل  طريقة  على  يرويها  كان  لأنه 

الأحاديث �سحيحة، كالحديث الذي يقول فيه عليه ال�سالة وال�سالم: 

الخَل�شة،  على ذي  دْو�س  ن�شاء  اأَلياُت  ت�شطّك  الدنيا حتى  تذهب  »ل 

رواه  لكنه   ،
)5(

�سحيح حديث  وهو   ،
)4(

يعبدونه« كانوا  كما  يعبدونه 

 ب�شيغة التمري�س على طريقة اأهل الأخبار، فقال: »وقد بلغنا اأن النبي

قال..«. اإل اأنه قد روى على �شبيل المثال حديثًا اآخر �شي�شعه اأمام دائرة 

اأن ر�شول  بلغنا  الُعّزى: »وقد  ال�شك عند المحدثين، كقوله عن �شنم 

اهلل  ذكرها يومًا، فقال: لقد اأهديُت للعزى �شاة عفراء واأنا على دين 

)1( الفهر�شت 189.

)2( ل�شان امليزان 197/6.

)3( تاريخ بغداد 46/14.

)4( الأ�شنام 51.

)5( فتح الباري ب�رشح �شحيح البخاري 188/6، �شحيح م�شلم، برقم 2906.
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ما  ويخالف  الحديث،  م�سادر  في  يرد  لم  الحديث  وهذا   ،
)1(

قومي«

ُعرف عنه  من ن�شاأة طاهرة.

بل اإن ابن الكلبي قد وجد معار�شين من اأهل الأخبار والأدب اأي�شًا، 

التي تكون  ال�سعف  –كما يقول جواد علي-لم يخُل من مواطن  فهو 

عادة في الأخباريين؛ من �شرعة الت�شديق، ورواية الخبر على عالته دون 

ورواية   ،
)3(

الأخبار اختالق  اإليه  ن�شبوا  اأنهم  على   ،
)2(

تمحي�س اأو  نقد 

، وكان اأبو الفرج الأ�شفهاني 
)4(

العجائب والأخبار التي ل اأ�شول لها

اأكاذيب  اأكثر ناقديه، ويقول معلقًا على بع�س رواياته: »وهذا من  من 

ذكر  قد  لأنه  كله؛  �شحيحًا  يكون  ل  قد  ذلك  لكن   ،
)5(

الكلبي« ابن 

عنه اأنه قد كذب في الن�شب ذات مرة على خالد بن عبد اهلل الق�شري، 

، وكان خالد واليًا لبني اأمية ولم يدركه ابن الكلبي، بل 
)6(

فو�شله لذلك

اأدركه اأبوه محمد بن ال�شائب، هذا اإن �شح الخبر.

لكن ذلك ل يمنع اأن يكون ابن الكلبي ذا ف�شل على اأهل الأخبار 

والأن�شاب والتاريخ؛ لأن موؤلفاته كانت العمدة في هذه العلوم، فذكر 

، وقال اإ�شحاق 
)7(

ابة
ّ
الجاحظ اأنه كان عاّلمة ن�شابة، وراوية للمثالب عي

المو�شلي: »كنت اإذا راأيت ثالثة يرون ثالثة يذوبون: الهيثم بن عدي 

)1( الأ�شنام: 48.

)2( املف�شل يف تاريخ العرب قبل الإ�شالم 88/1.

)3( التنبيه على حدوث الت�سحيف 118.

)4( الأن�شاب 86/5.

)5( الأغاين 61/7، 40/10، 34/12، 21/20، 85/22.

)6( الأغاين 13/22/5.

)7( البيان والتبيني 131/1.
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. وقال عنه ياقوت الحموي: »هلل دره! ما 
)1(

اإذا راأى ه�شامًا الكلبي..«

تنازع العلماء في �شيء من اأمور العرب اإل وكان له اأقوى حجة، وهو مع 

لبن  ياقوت-توقيراً  تحرز  بل   .
)2(

مكلوم« وبالقوار�س  مظلوم،  ذلك 

الكلبي-من الطعن في خبر غريب رواه عنه، فقال: »هذا الخبر-كما 

.
)3(

ترى-عزوناه اإلى من رواه، واهلل اأعلم ب�سحته«

اأكثر المحدثين تع�سبًا  وراأى نجيب البهبيتي-رحمه اهلل، وهو من 

بينه  المالءمة  مع  التاريخ،  الكلبي في حر�سه على  ابن  اعتدال  اأن  له- 

خ�شومه  جعل  الإ�شالمية،  المفاهيم  جوهر  مع  يتعار�س  ل  ما  وبين 

ياأخذون ما ل غنى لهم عنه، وهم في الوقت نف�شه يلعنونه ويتركون ما 

؛ لأنهم يثقون - واإن خالفهم - باأنه ي�ستقي علمه 
)4(

فارقهم الراأي فيه

.
)5(

من م�شادر وثيقة

 ل �شك اأن لبن الكلبي ف�شاًل ل ُيجَحد على تاريخ العرب واأن�شابهم، 

اأن�شاب  )جمهرة  مثل  عظيمًا  كتابًا  واإن  فيه،  اأبدع  الذي  مجاله  وهو 

الن�شب(  لكتاب )جمهرة  مهذبة  رواية  اإل  ما هو  العرب( لبن حزم، 

لبن الكلبي، اأما الحديث فلم تتوافر �سفات العالم به في �سخ�ش ابن 

الكلبي، فكان اأهل الحديث محقين في عدم الثقة به.

)1( الفهر�شت189.

)2( معجم البلدان )جوف(.

)3( معجم البلدان )حرث(.

)4( ال�شعر العربي يف حميطه التاريخي القدمي 689.

)5( املعلقات �شرية وتاريخًا 98.
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كتبه: 

والبلدان  والأخبار  الأن�ساب  في  التاأليف  غزير  الكلبي  ابن  كان 

الجاهلية  واأخبار  والماآثر  والبيوتات  والمنافرات  وال�شعراء  والأ�شماء 

والإ�سالم، وقيل اإن كتبه بلغت مئة وخم�سين كتابًا، وقد فِقدت ولم يبق 

منها اإل القليل؛ مثل: 

• 	.
)1(

اأخبار بكر وتغلب

• 	.
)2(

الأيام

• 	.
)((

جمهرة الن�شب

• 	.
)((

ديوان حاتم الطائي، بروايته

• 	.
)((

ديوان لقيط بن يعمر الإيادي، بروايته

• 	.
)((

المثالب

• 	.
)((

ن�شب الخيل

• 	.
)((

ن�شب معد واليمن الكبير

)1( خمطوط.

)2( جمع وحتقيق: اأحمد حممد عبيد.

)3( حتقيق: عبد ال�شتار فراج)اجلزء الأول(، وحتقيق: حممد فردو�س العظم، وحتقيق: د.ناجي 

ح�شن.

)4( حتقيق: د.عادل جمال.

)5( حتقيق: د.خليل العطية.

)6( حتقيق: عبد احلكيم الطائي.

)7( حتقيق: د.نوري حمودي القي�شي ود.�شالح ال�شامن.

)8( حتقيق: حممد فردو�س العظم.وحتقيق: د.ناجي ح�شن.
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مو�شع  جعلها  ما  وهذا  الفائدة،  من  درجة  على  كتبه  وكانت 

الم�شادر  الإعجاب، وثمة درا�شة عن كتبه وما بقي من ن�شو�شها في 

العربية.

ثانياً: كتاب الفتراق: 

ربما كان ابن الكلبي اأعلم الإخباريين جميعًا بتاريخ العرب القديم، 

واأخبار الملوك والأعالم والأحداث والأن�شاب، ولي�س اأدل على ذلك 

من مقولة ياقوت الحموي فيه التي �شبق ذكرها في توثيقه، لكن كتبه 

يعَنى  حقل  الحقول  هذه  ومن  ُفقدت،  قد  الحقول  هذه  في  الكثيرة 

بافتراق القبائل وانتقالها من محل اإلى اآخر، وبقاء بع�شها على ن�شبها، 

وانت�شاب بطون اأخرى اإلى القبائل التي انتقلت اإليها. وله في ذلك كتب 

عديدة؛ منها: 

• 	.
)2(

، اأو: افتراق العرب
)1(

الفتراق

• 	.
)((

افتراق ولد معد

• 	.
)((

، اأو: تفرق ولد نزار
)((

افتراق ولد نزار

)1( معجم البلدان )ح�شن(، )غمر(.

)2( معجم البلدان )الأح�س(، )حجاز(.

)3( الفهر�شت 190.

)4( وفيات الأعيان 83/6.

)5( الفهر�شت 190.
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• 	.
)1(

تفرق الأزد

• 	.
)2(

تفرق عاد

• 	.
)((

ت�شمية من بالحجاز من اأحياء العرب

• اإ�شرائيل 	 وبني  وجرهم  والعماليق  وثمود  عاد  من  نقل  َمن  ت�شمية 

ق�شاعة  ونواقل  قبائلهم،  واأ�شماء  الهجريين  وق�شة  العرب،  ومن 

.
)((

ونواقل اليمن

• 	.
)((

نواقل بني نزار

• 	.
)((

نواقل ق�شاعة

• 	.
)((

نواقل اليمن

لم ي�شل اإلينا اأي من هذه الكتب ال�شالفة الذكر، لكن بع�س الم�شادر 

نقل عن بع�شها ن�شو�شًا ل باأ�س بها.

اإن اأهم كتابين اأ�شارا اإلى ن�شو�س باقية من هذه الم�شادر المفقودة 

هما: كتاب معجم ما ا�شتعجم من اأ�شماء البلدان والموا�شع لأبي عبيد 

دونها  التي  المادة  الحموي. واإن  لياقوت  البلدان  ومعجم  البكري، 

)1( الفهر�شت 190.

)2( الفهر�شت 190.

)3( الفهر�شت 193.

)4( الفهر�شت 189.

)5( الإينا�س بعلم الأن�شاب 175.

)6( معجم الأدباء 2780.

)7( معجم الأدباء 2780.
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الكلبي،  كتاب لبن  من  ُم�شتقى  اأغلبها  كان  كتابه  مقدمة  في  البكري 

لكنه لم ي�شرح با�شم الكتاب الذي نقل عنه، اأما ياقوت الحموي فيذكر 

البكري،  ذكرها  التي  المادة  من  كثيراً  كتابه  من  متفرقة  موا�شع  في 

وين�شبها اإلى كتاب )الفتراق( اأو )افتراق العرب( لبن الكلبي.

من  كثير  بتفرق  تتعلق  اأخبار  اإلى  ت�شير  البكري  نقلها  التي  والمادة 

واإياد  وربيعة  نزار  وهم:  عدنان؛  بن  معد  بني  اإلى  المنتمية  البطون 

واأْنمار، والقبائل التي تفرعت عنها، ول يلتفت لقبائل اليمن-التي ل 

تمت ب�سلة اإلى قبائل معد ب�سلة جوار- اإل فيما يخدم الخبر عن تفرق 

بني معد، وهذا ما يرجح اأن البكري قد اطلع على كتاب لبن الكلبي 

يتحدث فقط عن تفرق قبائل معد، دون اأن يكون فيه حديث عن تفرق 

قبائل اأخرى ل تنتمي لبني معد؛ كقبائل اليمن مثاًل.

وهذا يدل على اأن الأخبار التي رواها ابن الكلبي عن تفرق القبائل 

كانت متناثرة في كتب عديدة، كل منها يعنى بمجموعة قبائل لها اأ�شل 

واحد، مثل كتبه: افتراق ولد معد، افتراق ولد نزار، تفرق الأزد.

)افتراق  اأو  )الفتراق(  ذكره  الذي  فالعنوان  الحموي  ياقوت  اأما 

اأخبار  يحوي  اأنه  يعني  وهذا  الأخرى،  العناوين  من  اأ�شمل  العرب( 

انتقال قبائل العرب �شواء اأكانت من بني معد اأم من قبائل اليمن؛ اأي اأن 

هذا الكتاب ي�شم الكتب ال�شابقة المنف�شلة التي األفها ابن الكلبي عن 

ن�شًا عن عن  يروي  نجده  لنا ذلك حين  ويتاأكد  العرب،  قبائل  افتراق 

كتاب )افتراق العرب( فيه حديث عن انتقال قبيلة طيئ اإلى جبلي اأجاأ 

و�شلمى، وهذا يعني اأن هناك رواية �شاملة لهذه الأخبار عن ابن الكلبي 
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اطلع عليها ياقوت ولم يتي�شر للبكري الطالع عليها، وقريب من ذلك 

ما نجده في الكتب التي األفها ابن الكلبي عن النواقل، فهو ي�شير بنف�شه 

اإلى كتاب له با�شم )النواقل( لعله الكتاب الذي ذكره ابن النديم بعنوانه 

الطويل )ت�شمية َمن نقل من عاد وثمود والعماليق وجرهم وبني اإ�شرائيل 

ومن العرب، وق�شة الهجريين واأ�شماء قبائلهم، ونواقل ق�شاعة ونواقل 

اليمن(، والذي ذكرت الم�شادر كتبًا م�شابهة له لعلها روايات منف�شلة 

عنه؛ هي: )نواقل اليمن(، و)نواقل بني نزار(، و)نواقل ق�شاعة(، وهذا 

م�شابه لما رواه البكري منف�شاًل عن افتراق بني معد، وما رواه ياقوت 

مجموعًا عن افتراق العرب.

لها  نجد  الجليالن  العالمان  هذان  ذكرها  التي  المادة  هذه  اإن  ثم 

نقوًل اأخرى مكملة في )ديوان المف�شليات( للقا�شم بن ب�شار الأنباري، 

الذي ذكر كتاب عمر بن الخطاب اإلى جرير بن عبد اهلل البجلي، حين 

طلب منه اأن يجمع قبيلة بجيلة بعدما افترقوا في الجاهلية ب�شبب حرب 

الأ�شراف(  )اأن�شاب  كتاب  في  م�شابهة  اأخرى  نقوًل  نجد  كما  بينهم، 

للبالذري، وقد ا�شتاأن�شنا بها في التخريج.
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افتراُق ولد مَعّد
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�سمع  اأنه  الكندي،  ِمْخَو�ش  بن  عميرة  بن  معاوية  اأبي، عن  حدثني 

عبداهلل بن عبا�س بن عبد المطلب، و�شاأله رجل عن ولد نزار بن معد، 

ر، وربيعة، واإياد، واأْنَمار. وكان يكنى بابنه ربيعة،  فقال: هم اأربعة؛ ُم�شَ

وتهامتها  بنجدها  لي�س  خاوية،  يومئذ  العرب  واأر�س  مكة،  ومنازلهم 

واإجالء  اإياها،   
َ
ر بختن�شَّ لإخراب  اأحٍد،   

ُ
كبير وعرو�شها  وحجازها 

اأهلها، اإل من اعت�شم بروؤو�س الجبال، ولذ بالموا�شع الممتنعة، متنكبًا 

خم�شة  على  يومئذ  العرب  وبالد  خيوله،  وم�شتن  جنوده،  لم�شالك 

.
)1(

اأق�شام

بها  الأنهار والبحار  العرب جزيرة لإحاطة   �شميت بالد 
)2(

]واإنما  

من جميع اأقطارها واأطرافها، ف�شاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر 

ريَن، 
ْ

ِقنَّ�س بناحية  فظهر  الروم  بالد  من  اأقبل  الفرات  اأن  وذلك  البحر، 

ثم انحّط على اأطراف الجزيرة و�َشواد العراق حتى وقع في البحر في 

ُمغربًا  المو�سع  ذلك  في  البحر  واأخذ  َعبادان،  اإلى  وامتّد  الأُُبلَِّة  ناحية 

اإلى  �َسْفواَن وكاظمَة  فاأََتى من على  العرب منعِطفًا عليها،  ببالد  ُمطيفًا 

عنه  ومال  حر،  وال�سِّ وعمان  وقطر  البحرين  واأ�سياِف  وَهجر  القطيف 

اإلى  ن�سبًا  مغربًا  وانعطف  وعدن،  واأَبين  ح�سرموت  ناحية  اإلى  ُعنٌق 

�شان 
َ
َفر بالد  اإلى  اليمن  تهائم  في  فطعن  العنق  ذلك  وا�شتطال  دْهلك، 

)1( هذا النقل من معجم ما ا�شتعجم، وهو مت�شل مبا بعده كما يدل على ذلك اأ�شل املنقول 

التايل من معجم البلدان )ال�رشاة(. 

)2( من هذا املو�شع اإىل كلمة »العالية« منقول يف معجم البلدان )جزيرة العرب( عن كتاب 

)الفرتاق(.
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وَحكم والأ�شعريين وَعّك، وم�شى اإلى ُجّدة �شاحل مكة والجار �شاحل 

 
َ
المدينة، ثم �ساحل الطور وخليج اأيلَة و�ساحل رايَة، حتى بلغ ُقْلُزَم م�سر

وخالط بالدها، واأقبل النيل في غرِبي هذا الُعنق من اأعلى بالد ال�سودان 

م�ستطياًل معاِر�سًا للبحر معه حتى دفع في بحر م�سر وال�سام، ثم اأقبل 

 بَع�سقالَن و�سواحلها، 
ّ
ذلك البحر من م�سر حتى بلغ بالد فل�سطين فمر

وَر �شاحل الأردن، وعلى بيروت وذواتها من �شواحل دم�شق،  واأتى �شُ

ثم نفذ اإلى �شواحل َحم�س و�شواحل قنَّ�شرين حتى خالط الناحية التي 

اأقبل منها الفراُت والجزيرة اإلى �شواد العراق.

فيها  وتوالدوا  نزلوها  التي  الجزيرة  هذه  من  العرب  بالد  ف�شارت 

على خم�سة اأق�سام عند العرب في اأ�سعارها واأخبارها: ِتهامة والِححاز 

جبال  اأعظم  وهو  راة، 
َّ

ال�ش جبل  اأن  وذلك  واليمن،  والعرو�س  ونْجد 

ها- حدثني اأبو م�سكين، محمد بن جعفر بن الوليد بن 
ُ
العرب واأْذكر

زياد، مولى اأبي هريرة، عن اأبيه، عن �شعيد بن الم�شيب، اأنه قال: »لما 

يعني  الجبل،  بهذا  ف�شربها  باأهلها،  مادت  الأر�س  عزوجل  اهلل  خلق 

َبوادي  اأطراَف  بلغ  حتى  اليمن  ُقْعرة  من  -اأقبَل 
)1(

فاطماأنت« ال�شراة، 

ِتهامة، وهو  الَغْور-وهو  بين  لأنه حجز  العرُب ِحجازاً  ال�سام، ف�سّمتُه 

ه 
ّ
هابط-وبين نجد، وهو ظاهر، ف�سار ما خلف ذلك الجبل في غربي

اإلى اأ�شياف البحر من بالد الأ�شعريين وعك وكنانة وغيرها، ودونها اإلى 

ق والُجْحفة وما �ساقبها وغار من اأر�سها: الَغْوَر َغوَر تهامة، 
ْ
ذات ِعر

)1( هذا الن�س عن �شعيد بن امل�شيب ذكره البكري يف مو�شع لحق، ومو�شعه ال�شحيح هنا يف 

�شياق الكالم كما اأثبته ياقوت يف معجم البلدان )ال�رشاة(.
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من  ه 
ِّ
�َسرِقي في  الجبل  ذلك  دون  ما  و�سار  كّله،  ذلك  تجمع  وِتهامة 

ماوة وما يليها: َنْجداً، ونجد 
َّ

اأطراف العراق وال�ش اإلى  �شحاري نجد 

ه -وهو �َسراُته- وهو الحجاز وما 
ُ

تجمع ذلك كله، و�سار الجبل نف�س

اإلى  والَجبلين  ٍد 
ْ
َفي ناحية  اإلى  وانحاز  الجبال  من  �شرقيه  في  به  احتجز 

ٍد: حجازاً، 
ْ
َفي ناحية  اإلى  دونها  وما  َتْثليث  مذحَج  بالد  ومن  المدينة، 

 ما ارتفع من الأر�س، وكذلك 
ُ

والعرب ت�شميه َنجداً وَجْل�شًا، والَجْل�س

والبحرين  اليمامة  بالد  و�شارت  كله،  ذلك  يجمع  والحجاز  النْجُد، 

البحر وانخفا�س  لقربها من  َنجٌد وَغْوٌر  الَعرو�َس، وفيها  وما والها: 

موا�شع منها وم�شايل اأودية فيها، والَعرو�س يجمع ذلك كله، و�شار ما 

خلف َتْثليث وما قاربها اإلى �سنعاء وما والها من البالد اإلى ح�سرموت 

حر وعمان وما يلي ذلك: اليمَن، واليمن تجمع ذلك كله، فمكُة  وال�شِّ

من ِتهامة، والمدينة والطائف من العالية[.

وقد ذكرت العرب هذه الأق�شام الخم�شة، التي ذكرناها من جزيرة 

العرب في اأ�شعارهم.

]الكامل[   :
)1(

قال ابن براقة الثمالي

جال�شاً �أ�شبح  ث��م  تهامة  بَّاِق�أرَوى  والطُّ ــثِّ 
َّ
ال�شـ بين  ب�َشُعوَف 

]الوافر[  :
)2(

وقالت ليلى بنت الحارث الكنانية

اجلاهلية  اأحد �شعاليك  الأزدي،  الثُّمايل  براقة  بن  87. وهو: عمرو  العرب  )1( �شفة جزيرة 

وقد  قليلة،  عنه  والأخبار  الفهمي،  �رشاً  وتاأبط  الأزدي  ال�شنفرى  رفيق  كان  املتاأخرة، 

خلط الأ�شفهاين بينه وبني عمرو بن براقة الهمداين.الأغاين160/21، 163، 175، ديوان 

املف�شليات 7.

)2( �شفة جزيرة العرب 87.
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يليـها مـــا  ــُة  ــال ــم ث ــْت  ــَع ــن م ثـُـمــالاأل  َجــْلــ�ــشــاً  اأو  ــد  ــْع ب ـــْوراً  ـــَغ ف

]الطويل[   :
)1(

وقال هبيرة بن عمرو بن جرثومة النهدي

ومذحٌج الوعيد  لي  تُهدي  و�شهراُن من اأهل الحجاز وواهُب)2(وكندة 

]الوافر[   :
)3(

وقال �شريح بن الأحو�س

تق�شر واإن  ــالــحــجــاز  ب تــجــدنــي مـــن اأعـــــزة اأهــــل نــجــِداأعـــــزك 

: ]الوافر[
)4(

وقال طرفة، وهو يومئذ بناحية تبالة وبي�شة وما يليها

ع�شبًة عيالن  قي�ص  من  دعا  ي�شوقون في �أعلى �لحجاز �لبر�بر�)5(ولكن 

]الكامل[   :
)6(

وقال لبيٌد

ــَد وجــــاورْت ــْي ــَف ــْت ب ــّل ـــٌة ح يَّ ـــرِّ مراُمهاُم منَك  فاأين  الحجاز  ــل  اأه

]الوافر[   :
)7(

وقال المخبل

مني �لأر�����ص  �شهول  تمنع  �ل��ع��رو���صِف���اإن  �شبل  ���ش��ال��ٌك  ف��اإن��ي 

)1( �شفة جزيرة العرب 88.

)2( �شفة جزيرة العرب: تهذي بالوعيد..

)3( �شعر بني عامر 48/2. وهو: �رشيح بن الأحو�س بن جعفر الكالبي، جاهلي من �شادة بني 

عامر بن �شع�شعة، جمهرة الن�شب 315، خزانة الأدب 183/1.

)4( ديوانه157. وذلك حني كان مع عمرو بن مامة اللخمي الذي ا�شتجا�س قبيلة مراد لياأخذ 

حقه يف امللك من اأخيه عمرو بن هند، لكن مرادا ثارت عليه يف يوم ق�شيب وقتلته. الأيام 

.103

)5( ديوانه: ي�شوفون..الربائرا.ورواية ابن الكلبي هي رواية الهمداين يف �شفة جزيرة العرب 

89. والربابر: الغنم، اأما الربائر فهي جمع الربير وهو ثمر الأراك، وي�شوفون: ي�شمون.

)6( ديوانه 301.

)7( ع�رشة �شعراء مقلون 64. واملخبل ال�شعدي هو ربيعة بن مالك اأو الربيع بن ربيعة ال�شعدي 

التميمي، خم�رضم، اأحد املعمرين املقلني.ال�سعر وال�سعراء 420/1.
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]الطويل[   :
)1(

وقال رجل من بني مرة

و�أن��ت��ُم �ل��ح��ج��از  ع��ز  الأخا�شِب�أق��م��ن��ا على  بين  البطحاء  بمنبطح 

]الوافر[   :
)2(

وقال جرير

ــتــهــائــم والــنــجـــــــــــوُده����وى ب��ت��ه��ام��ٍة وه����وى ب��ن��ج��ٍد فــبــلَّــتــنــي ال

]الطويل[ وقال اآخر:  

بتهامٍة تــنــخ  ــم  ل الــمــطــايــا  �إذ� �شعدت عن ذ�ت عرق �شدوُرهاكــــاأن 

اأق�شام: ف�شار  فاقت�شم ولد معد بن عدنان هذه الأر�س على �شبعة   

ومراعي  لم�ساكنهم   -  
)3(

ق�ساعة وهو   - عدنان  بن  معد  بن  لعمرو 

اإلى منتهى ذات عرق،  البحر وما دونها  ة، من �شاطئ  اأنعامهم: : ُجدَّ

اإلى حيز الحرم، من ال�شهل والجبل. وبها مو�شع لَكْلب يدعى الجدير 

جدير كلب، وهو معروف هنالك. وبجدة ولد جدة بن جرم بن ربان 

ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن ق�شاعة، وبها �شمي.

 ،
)5(

�ساقبها وما  ِكندَة  َغمر ذي  الَغْمر،  معّد:  بن  لُجنادَة   
)4(

]و�شار

)1( يف �شفة جزيرة العرب 88: وقال رجل من بني مرة يف اأيام عبد امللك بن مروان.

)2( ديوانه 319/1.

)3( هذا راأي من يذهب اإىل اأن ق�ساعة معدي الأ�سل، فيقال: اإن اأم ق�ساعة - وهي ُمعانة بنت 

ُج�سم اجلرهمية - كانت عند مالك بن عمرو احلمريي، فطلقها وكانت حاماًل، فتزوجها 

له  معد فولدت  زوج  كانت  اإنها  وقيل:  فرا�شه،  على  بق�شاعة  فجاءت  عدنان،  بن  معد 

الأ�رضاف  اأن�ساب  اإليه.  فُن�سب  ق�ساعة  وتبّنى  بن عمرو،  مالك  عليها  ثم خلف  ق�ساعة، 

.15/1

)4( معجم البلدان: وكان.

)5( كانت كندة ت�شكن غمر ذي كندة والبحرين وامل�شقر، ثم رحلت عنها اإىل اليمن بعد مقتل 

عب جبلة.�سفة جزيرة العرب 171. ملكهم ابن اجلون الكندى يف يوم �سِ
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ها الأوَل، ومن هناك احتّج القائلون في كندة 
َ
كندُة دهر

)1(
وكانت بها 

، لمنازلهم من غْمِر ذي ِكندة، فنزل اأولُد ُجنادة هناك، 
)3(

 قالوا[
)2(

بما

اأبو  اأ�ْسر�ُش  وهم  والَجبل،  ال�سهل  من  موا�سيهم،   
َ

ومراعي لم�ساكِنهم 

ثور  بن  وكندُة  ُجنادة،  بن  َثْور  بن  اأ�سر�َش   
ْ
ابَني ك  كا�سِ

ّ
وال�س كون 

َّ
ال�س

ابن جنادة، ومْن ن�شَب كندَة في معّد يقول: َثور بن ُعَفير بن جنادة بن 

)1( معجم البلدان: وبها كانت.

)2( معجم البلدان: ما.

)3( ما بني القو�شني نقله ياقوت احلموي عن كتاب الفرتاق، معجم البلدان )الَغمر(.

الكبري  واليمن  معد  �شباأ.ن�شب  بن  كهالن  بني  من  اليمن  قبائل  من  كندة  اأن  املعروف   

كندة بن  اأن  الن�شاب  بع�س  ذكر  الكلبي:  ه�شام  »قال   :142 اخلوا�س  اأدب  136/1.ويف 

دة بن معد بن عدنان، ويحتجون بقول امرئ القي�س: 
ْ
َثور بن ُعفري ابن معاوية بن َحي

بللاطللال �للشلليللخللي  يللذهللب  خللليلللر ملللعلللّد حللل�لللشلللبلللًا ونلللائلللالتلللاهلل ل 

ومن غري هذه الرواية:   

يلللا خلللري �للشلليللخ حلل�للشللبللًا ونللائللال

لَّة  وقال اآخرون: اإن كندة من ولد عامر بن ربيعة بن نزار بن معد، قالوا: ولذلك كانت حَمَ  

كندة وربيعة ودارهما يف اجلاهلية واحدة، ومناخهم يف املوا�شم معًا، وكانوا متحالفني 

متعاقدين، يتحقق عندهم قول اأبي طالب بن عبد املطلب: 

ًة
ّ
ع�شي اجلللمللاَر  تللرمللي  اإذ  وائ��ِلوكللنللدُة  ب��ن  بكر  زه��ا ح��ج��اُج  ُي��ج��وِّ

له اختلفا  م��ا  عقد  ���س��ّدا  الو�سائِل«حليفاِن  ع��اط��ف��اَت  عليه  ورّدا 

رملة  اأمهما  واأ�رض�ش،  معاوية  رجلني:  ثور-  كندة -وهو  »فولد   :390/1 الأن�شاب  ويف   

بينهم«،  التي  للقرابة  ربيعة،  اإىل  بحلِفها  متّت  كندة  كانت  ربيعة، وكذلك  بن  اأ�سد  بنت 

ويف ديوان املف�شليات 427: »كان النا�س يف الدهر الأول يقولون: اإن كندة من ربيعة«؛ 

اب اأن 
ّ

ينظر: الأيام 9. ويف اأن�شاب الأ�رشاف20/1 قال ه�شام بن الكلبي: »ذكر بع�س النُّ�ش

حيدة بن معد ولد: .. معاوية، فولد معاويُة ُعفرَي بن معاوية، فولد عفرُي َثوَر بن عفري، فولد 

ثوُركندة، وهو اأبو كندة«.
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]المتقارب[  :
)2(

؛ قال عمر بن اأبي ربيعة
)1(

معد

ــدٍة  ــن ِك ذي  ــَر  ــم َغ �ــشــَلــكــْت  �ل��َف��رَق��ُداإذا  لها  ��ٌد  َق�����شْ �ل��رْك��ب  م��ع 

ـــوؤاَد ـــف ي ال ـــزِّ ـــَع تكَمُد)3(هــنــاِلــَك اإّمـــــا تُ اإِثْـــِرِهـــم  عــلــى  ــــا  واإّم  

من  دونها  وما  روات، 
ّ

ال�س اإلى  ِم 
َ
الحر  

ُ
ر

ْ
َحي نزار  بن  ر  ِلُم�سَ و�سار 

ال�سهل  اأنعامهم من  لم�ساِكنهم ومراعي  البالد،  الَغور، وما والها من 

والجبل.

و�سار لربيعة بن نزار َمهِبُط الجبل من َغمر ذي كندَة، وبْطُن ذاِت 

ٍق وما �ساقبها من بالد نْجد، اإلى الَغْور من ِتهامة، فنزلوا ما اأ�سابُهم 
ْ
ِعر

.
)4(

لم�شاكنهم و مراعي اأنعامهم من ال�شهل والجبل

ر اإلى حّد نجراَن  و�سار لإِياٍد واأَْنماٍر ابَني نزار ما بين َحدِّ اأر�ِش ُم�سَ

وما �ساقبها من البالد، فنزلوا ما اأ�سابهم لم�ساكنهم وم�سارِح اأنعامهم.

و�سار ِلَقَن�ش بن معّد و�َسنام بن معّد و�سائر اأولد معد: اأر�ُش مّكة، 

عابها وجباُلها وما �ساقبها من البالد، فاأقاموا بها مع من كان  اأوديُتها و�سِ

بالحرم حول البيت من بقايا جرهم.

فلم تزل اأولد معد في منازلهم هذه كاأنهم قبيلة واحدة في اجتماع 

 ، الموا�شمُ وتجمعهم  المجامع  ّمهم  ت�شُ اأهوائهم،  واْئتالف  كلمتهم 

وهم يٌد على من �شواهم، حتى وقعت الحرب بينهم؛ فتفرقت كلمتهم 

)1( ينظر: اأدب اخلوا�س 142.

)2( ديوانه 168/1.

ى الفوؤاُد...َيكَمُد. )3( الديوان: َتعزَّ

 وُع�شفان لربيعة بن نزار، وكانت ق�شاعة بني مكة والطائف، 
ّ
)4( يف الأغاين 79/13: وكان ُمر

وكانت كندة ت�شكن من الَغمر اإىل ذات عرق، فهو اإىل اليوم ي�شمى غمر كندة.
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دارهم  في  معد  ولد  اجتماع  يذكر   
)1(

ُمهلِهٌل قال  م�ساكنهم.  وتباينت 

]الخفيف[  
)2(

بتهامة، وما وقع بينهم من الحرب: 

ــْت داُرنــــا ِتــهــامــَة فــي الــدْهـــ  ــيَ ــِن ــولَغ ــل ُح ـــدٍّ  ـــَع َم ــو  ــن ب ــا  ــه ــي وف ِر   

عليهم ْت  �أُِم�����رَّ ك��اأْ���ش��اً  ــُز الــذلــيــافت�شاَقو�  ــزي ــع ــُل ال ــتُ ــق بــيــنــهــْم ي

ث بن 
ْ
َلي َنْهد بن زيد بن   بن 

)3(
اأّن َحِزيَمَة فاأوُل حرٍب وقعت بينهم 

 بن 
َ
�ُشود بن اأ�شَلمَ بن اإْلحاف بن ُق�شاعة، كان يتع�ّشق فاطمة بنت يذُكر

واحدة،  محّلة  في  اجتماعهم  وكان  نزار،  بن  ربيعَة  بن  اأ�شد  بن  َعَنَزة 

]الوافر[   :
)4(

ُقهم النُّجوع فيظعنون، فقال َحزيمة
ِّ
وُتفر

�ل��ثُّ��ريّ��ا �أردف�����ِت  �ل���ج���وز�ُء  �لظنونا�إذ�  ف��اط��م��َة  ب����اآِل  ظ��ن��ن��ُت   

ــوٌب ُح ــرِء  ــم ال وظـــنُّ  بها  الُحجوناظننُت  �شكن  واإْن  اأَوَفـــى  واإْن 

ُهمومي مــن  ــك  ذل دون  الدفيناوحــالــْت  ــَجــَن  الــ�ــشَّ ــخــرُج  تُ هــمــوٌم 

فحلَّْت َظَعنْت  ي��ْذُك��ٍر  �ب��ن��َة  ُمبينا�أرى  �َشَطحاً  يا  ــَحــْزِن،  ال َجنوَب 

التَقى حِزيمُة  ثم  اأخذوه ف�سربوه،  ه ربيعَة فر�سدوه حتى 
ُ
�سعر فبَلغ 

 فقتله، وفيه تقول 
َ
ظ، فوثب حزيمُة على يذكر

َ
 وهما ينتحيان الَقر

ُ
ويذكر

 :
)5(

العرب: »حتى يوؤوَب قارُظ َعَنزة«؛ وقال ب�شر بن اأبي خازم 

)1( عدي بن ربيعة التغلبي، زعيم تغلب، قام بحرب الب�شو�س انتقامًا ملقتل اأخيه كليب. الأغاين 

.48/5

)2( ديوانه 65.

)3( كذا يف اأ�شول كتاب معجم ما ا�شتعجم، واأمثال اأبي عبيد 345، وقال امليداين: »ُخزمية بن 

نهد، ويرَوى: حزمية«؛ جممع الأمثال  .521/1 وحزمية هذا اأحد اأبناء نهد، جمهرة اأن�شاب 

َحزمية،  اأخو  وهو  ُخَزمية،  هو  الق�شة  اأن �شاحب  فذكرت  امل�شادر  بقية  العرب446.اأما 

املعارف 617، الأغاين 78/13، اأن�شاب الأ�رشاف 18/1، امل�شتق�شى يف الأمثال 127/1.

)4( ال�شعراء اجلاهليون الأوائل 128.

)5( ديوانه 74. وهو: ب�رش بن اأبي خازم الأ�شدي، من فحول �شعراء اجلاهلية وفر�شانها و�شادتها، 
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]الوافر[  

ــي الــخــيــَر وانــتــظــري اإيــابــي ــَرجِّ اآبـــاَف الـــَعـــنـَــزي  ـــارُظ  ـــق ال مـــا  اإذا 

]الطويل[  :
)1(

وقال اأبو ذوؤيب

حبُّها  القلَب  ليبرح  التي  حائِلفتلك  اأم  اأرزمـــْت  مــا  ــا  ــُره ولذك

كاهما  القارظان  ــوؤوَب  ي وحتى  لوائِل)2(  كليٌب  الموتى  في  ويُن�شَر 

فالقارظ الأول هو يذكر، والثاني هو عامر بن رهم بن هميم العنزي.

 قيل لحزيمة: اأين يذكر؟ قال: فارقني، فل�ست اأدري 
ُ
فلما ُفِقد يذكر

اأين �شلك. فاتهمته ربيعة، وكان بينهم وبين ق�شاعة فيه �شر، ولم يتحقق 

]المتقارب[  :
)3(

 فيوؤخذ به حتى قال َحزيمة
ٌ
اأمر

�لع�شير  ر����ش���اب  ك����اأن   
ٌ
ــُلف��ت��اة  ــي ــجــب ــزن ـــه ال ــا يـُـــَعــــلُّ ب ــه ــي ــف ِب

ــيــُلق���ت���ل���ُت �أب�����اه�����ا ع���ل���ى ح��ب��ه��ا ــِن تُ اأو  ــت  ــل ــِخ بَ اإن  فتبخل 

واجتمعت  كندُة،  واأعانتهم  ق�شاعَة،  على  معد  بن  نزار  فاجتمعت 

فُقهرت ق�شاعة،  الفريقان،  فاقتتل  ق�شاعة واأعانتهم عكٌّ والأ�شعرون، 

واأُْجلوا عن منازلهم، وظعنوا منجدين، فقال عامر بن الظرب بن عياذ 

 :
)4(

ابن بكر بن ي�شكر بن عدوان بن عمرو بن قي�س عيالن في ذلك

قتل يف حرب بني قومه وبني عامر بن �شع�شعة.ال�شعر وال�شعراء 270/1، خمتارات اأ�سعار 

العرب 302.

ق�سيدة  له  خم�رضم،  �ساعر  الهذيل،  خالد  بن  خويلد  وهو:   .147/1 الهذليني  اأ�شعار  �رشح   )1(

م�شهورة يف رثاء اأبنائه وقد اأ�شابهم الطاعون، ا�شرتك يف فتوح اأفريقية ومات مب�رش.ال�شعر 

وال�شعراء 653/1، الأغاين 264/6.

)2( �رشح اأ�شعار الهذليني: يف القتلى.

)3( ال�شعراء اجلاهليون الأوائل 128.

)4( �شعراء جاهليون واإ�شالميون 163. وهو عامر بن الظرب العدواين، حكيم و�شاعر جاهلي 
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]الطويل[  

كله �ل��غ��ور  م��ن  �أجلينا  اإلى فلجات ال�شام تزجي الموا�شياق�شاعة   

ديارها �شطير�ً  �شارت  لئن  نائيالعمري  كان  من  �لأرح��ام  تاأ�شر  لقد 

لهم �إخر�جنا  ك��ان  تقاٍل  عن  بادياوم��ا  ك��ان  منهُم  ع��ق��وق��اً  ول��ك��ن 

ه  درُّ درَّ  ل  �ل��ن��ه��دي  ق���دم  ــاب��م��ا  ــي الأمــان ــرار  ــح ــال ب تمنى  غـــداة 

وهم  الزّراعين،  فلجات  ويعني  حرة،  في  اقتتلوا  قد  وكانوا 

  :
)1(

الإري�شيون، قال رجٌل من كلب في الإري�شيين

]الطويل[  

فليتكم فارقتكم  وٍد  عبد  الأعاجِمف���اإن  ريــف  ترعون   
ٌ
اأرار�ــشــة   

بني  حرِب  من  كان  ما  بعد  ِتهامَة  َغْور  من  كلها  ق�ساعُة  ]وظعنت 
ِنزاٍر لهم واإجالئِهم اإياهم، و�ساروا ُمنِجدين، فمالت كلُب ب�ن وَبرة ب�ن 

 
ّ
ي

َّ
اإلى َح�سٍن وال�س ُق�ساعة  بن  اإلحاف  بن  ُحْلوان بن ِعمران  بن  تغلب 

دة بن َثور بن َكلب فاإنهم 
ْ
وما �ساقبه من البالد، غير �ُسْكم الالِت بن ُرَفي

و�شاروا  تغلب  بن  َوبرة  بن  اأ�َشد  بن  الالت  م 
ْ
َتي بن  َفْهم  اإلى  ان�شّموا 

بن  الّنِمر  بن  ة 
َّ
َفَتي بن  اأَْمرمناة  بن  ِو 

ْ
ب اللَّ بن  ُع�سيمُة  بهم  وَلِحقت  معهم، 

َوَبرة فان�شّمت اإليهم، وَلحقت بهم قبائل من جرم بن َرّبان فثبتوا معهم 

.
)2(

ن فاأقاموا هناك، وانت�شرت قبائل ق�شاعة في البالد[ بَح�شَ

يوم  اليمن  لقبائل م�رش يف حربهم مع  للعرب يف موا�شمها، وزعيم  �شاعر وحكم  قدمي، 

البيداء، كان ي�سكن الطائف. املحرب 181، 246، جمهرة اأن�شاب العرب 243.

)1( ديوان �شعراء بني كلب بن وبرة 332/1.

)2( ما بني القو�شني من معجم البلدان )ح�شن( نقاًل عن كتاب الفرتاق لبن الكلبي، اأما رواية 

ة.
ّ
معجم ما ا�شتعجم امل�شابهة لرواية ابن الكلبي فهي عن عمر بن �شب
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وكان اأول اأمر جهينة بن زيد بن ليث بن اأ�سلم بن اإلحاف بن ق�ساعة 

اأبو عبد الرحمن  اإلى جبالهم وحلولهم بها، فيما حدثني  في م�شيرهم 

بينما هم حول الكعبة،  النا�س  اأن  المدني، عن غير واحد من العرب: 

اإذ هم بخلق عظيم يطوف، قد اآزى راأ�شه اأعلى الكعبة، فاأجفل النا�س 

هاربين، فناداهم: األ ل تراعوا، فاأقبلوا اإليه وهو يقول:  

]الرجز[  

المناكْب ذي  البيت  رب  ــم  وراكـــــْبله راجــــــــل  كـــل  ورب 

ال�شاهْب الفتية  وهبـت  الحـالْباأنـــت  فيها  يــحــار  وهــجـــــمــًةً 

�ل�����ش�����ارْب �ل��ج��ر�د  م�ثل  ــل ذاهـــــــْبوث��ل��ًة  ـــ ـــ ــاع اأيـــــام وك ــت ـــ م

 ؟ قالت: ل، 
ٌ
 اأم جنية 

ٌ
، فقالوا: ما اأنِت: اإن�سية 

ٌ
فنظروا فاإذا هي امراأة 

]الرجز[ بل اإن�شية من اآل جرهم:  

ـــــان يــعــلــْم ـــــدر زم ــذْماأهــلــكــنــا ال ــه ـــوت ل ـــم ــمــجــحــفــات وب ب

ــْم ــاأث ــم ــا وركـــــوب ال لــلــبــغــي مــن

وبعيراً،  زاداً  لي  ويعد  جزوراً،  يوم  كل  لي  ينحر  من  قالت:  ثم 

ويبلغني بالداً قوراً، اأعطه ماًل كثيراً؟ فانتدب لذلك رجالن من جهينة، 

نمل  قرية  على  فاأتت  جهينة،  جبل  اإلى  انتهت  حتى  اأيامًا،  بها  ف�شارا 

وذر، فقالت: يا هذان، احتفرا هذا المكان. فاحتفرا عن مال كثير من 

ذهب وف�شة فاأوقرا بعيريهما، ثم قالت لهما: اإيا كما اأن تلفتا فيختل�س 

فالتفتا،  بعيد،  غير  فم�شيا  غ�شيها،  حتى  رُّ 
الذَّ واأقبل  قال:  معكما.  ما 

نعم،  قالت:  ؟  ماء  المال، وناديا: هل من  ما كان معهما من  فاخُتِل�ش 

انظرا في مو�شع هذه اله�شاب، وقالت وقد غ�شيها الذر:  
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]الرجز[  

ــن اأجــلــي ــا ويــلــتــي م ــا ويــلــتــي ي هبليي يبغي  �ل���ذر  ���ش��غ��ار  �أرى 

محملي ــي  عــل ــن  ــري ــف ي لي�ــشــلــطــن  ــد  ـــ ب ل  ـــه  ــــ اأن ـــن  ــــ راأي ــا  ــمَّ ـــ ل

معقلي فــيــهــا  اأحــــرز  مــنــعــة  مــن 

ودخل الذر منخريها وم�شامعها، فوقعت ل�شقها، فهلكت. ووجد 

وهو  م�شجر،  له  يقال  الذي  الماء  وهو  الماء،  عند  اله�شبة  الجهنيان 

بناحية فر�س ملل، من مكة على طبع اأو نحوها، ومن المدينة على ليلة، 

البالد،  بتلك  بقيا  اإنهما  فيقال  لجهينة معروف،  ماء  مثعر،  اإلى جانب 

و�شارت بها جماعة جهينة. 

البالد، يقال لها يندد،  اأر�س بتلك  وكانت بقايا من جذام، �شكان 

فاأجلتهم عنها جهينة، وبها نخل وماء، فقال رجل من جذام حين ظعن 

]الرجز[ منها، والتفت اإلى يندد ونخلها:  

لــْك اآبـــــر  ل  ـــدد  ـــن ي تــــاأبّــــري 

اإذا  وكانت  بيتها،  بفناء  نخيالت  هناك  جذام  من  لعجوز  وكان 

، وليعلمونها كانت 
)1(

�شئلت عنهن قالت: بناتي. فقيل لهن بنات بحنة

]الرجز[ بمو�شع قبل يندد، وفيها يقول الراجز:  

ع��ج��وْه �إل  �ل��غ��ار���ص  نــجــوْهلي��غ��ر���ص  ــي  ف ــاً  ــت ــاب ث طـــاب  ـــن  اب اأو 

بحنْه بــنــات  اأو  ال�شياحي  اأو 

فنزلت جهينة تلك البالد، وتالحقت قبائلهم وف�شائلهم، ف�شارت 

نحواً من ع�شرين بطنًا، وتفرقت قبائل جهينة في تلك الجبال، وهي: 

)1( جمهرة الأمثال 41/1، ما يعول عليه يف امل�شاف وامل�شاف اإليه 375/1.

1-Eftraq_Obaid.indd   34 27/6/10   10:03 AM



35

الأ�شعر والأجرد وقد�ٌس واآرة ور�شوى و�شندد، وانت�شروا في اأوديتها 

والبان،  والزيتون،  والنخل،  العيون،  وفيها  وعرا�شها،  و�شعابها 

اإلى  واأ�شهلوا  والنبات،  الأ�شجار  من  و�شرب  والع�شل،  واليا�شمين، 

في  ويفرغ  اأودية،  فيه  تدفع  عظيم،  واد  وهو  واأعرا�شه،  م  اإ�شَ بطن 

البحر، ونزلوا ذا خ�سب، ويندد، والحا�سرة، ولقفًا، والفي�ش، وبواط، 

والم�شلى، وبدراً، وجفاف، وودان، وينبع، والحوراء، ونزلوا ما اأقبل 

ال�شاحل،  على  ا�شتطالوا  ثم  والروحاء،  والرويثة  والخبتين  العرج  من 

من  حقل  بناحية  وُجذاَم  ًا 
َّ
َبِلي لقوا  حتى  وغيرها،  التهائم  في  وامتدوا 

كنانة.  من  قبائل  ال�شاحل  على  منازلهم  في  وجاورهم  تيماء،  �شاحل 

تزل  فلم  فيف،  اإلى  يليها  وما  المروة  بذي  من جهينة  ونزلت طوائف 

جهينة بمنازلها حتى جاورتهم بها اأ�ْسجع بن ريث بن غطفان بن �سعد 

ابن قي�س بن عيالن، ثم نزلتها معهم ُمزينة بن اأد بن طابخة بن اإليا�س بن 

م�شر، فتجاورت هذه القبائل في هذه البالد، وتناف�شوا فيها؛ فخالفت 

وحرة  خيبر  ناحية  ونزلوا  عيالن،  قي�س  من  بطونًا  جهينة  من  بطون 

في   ،
)1(

المري الحمام  بن  الح�سين  يقول  ذلك  وفي  القف،  اإلى  النار 

 :
)3(

 التي كانت بين �شرمة بن مرة و�شهم بن مرة
)2(

الحرب

]الطويل[  

ــا ــن ــا واأم ــن ــي ــا اأخــويــنــا مـــن اأب ــي يذهباف ق�شاعة  م��ن  موليينا  ذرو� 

)1( �ساعر خم�رضم، كان �سيداً يف قومه واأحد اأوفياء العرب، ُعرف مبانع ال�سيم، اأدرك الإ�شالم 

متييز  يف  الإ�سابة   ،155/1 ال�شعراء  فحول  اخلطاب.طبقات  بن  عمر  زمن  اإىل  وعا�س 

ال�شحابة 84/2. 

)2( تنظر اأخبار هذه احلرب يف الأغاين 2/14وما بعدها.

)3( �شعر قبيلة ذبيان يف اجلاهلية 323.
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لكم اأبــا  ل  تفعلوا  لــم  ــُم  ــت اأن فنغ�شبافــاإن  كرهنا  ــا  م تعلقونا  ــا  ف

فلم تزل جهينة في تلك البالد وجبالها والموا�شع التي ح�شلت لها، 

بعد الذي �شار لأ�شجع ومزينة من المنازل والمحال التي هم بها، اإلى 

. اأن قام الإ�شالم، وهاجر النبي

اأ�سلم  بن  ليث  ابنا زيد بن  �سعُد هذيم ونهٌد،  بعَد جهينَة  ثم ظعنت 

وما  والجناب،  والحجر  القرى  وادي  فنزلوا  ق�شاعة،  بن  الحاف  ابن 

والهن من البالد، ولحقت بهم حوتكة بن �شود بن اأ�شلم بن الحاف بن 

ق�شاعة، وف�شائل من قدامة بن جرم بن ربان، وهو عالف بن حلوان بن 

عمران بن الحاف بن ق�شاعة، وبنو ملكان بن جرم، غير �شكم بن عدي 

اإلى فزارة، ويقولون:  ين�شبون  ابن غنم بن ملكان بن جرم، وهم بطن 

، والقوم حيث و�سعوا اأنف�سهم.
)1(

�شكم بن ثعلبة بن عدي بن فزارة

فنزلت هذه القبائل تلك البالد، فلم يزالوا بها حتى كثروا وانت�شروا، 

فوقعت بينهم حرب، وكان العدد والقوة والعز والثروة في قبائل �شعد 

 ،
)2(

ابن زيد، فاأخرجوا نهداً وحوتكة وبطون جرم منها، ونفوهم عنها

)1( يف جمهرة الن�شب 428: »فولد عدّي بن فزارة: ..�شكمَ بن عدي، يقال: هو ابن ملكان 

بن جرم«.

)2( الأن�شاب 263/1؛ وفيه: »رزاح بن ربيعة اأجَلى نهَد بن زيد وحوتكة بن اأ�شلم، وهما كانا 

اأكرث بطون ق�شاعة، فاأجالهما حتى حلقا باليمن وجلوا عن بالدهم« و»هو الذي اأخرج 

�شكن  حتى   باحلجاز، 
ّ
وبلي عملَة  قبائل  ي�شكر...واأحلق  ببني  فاأحلقهم  عذرة  بن  َرفاعة 

بع�شهم بجزائر البحر، واأخرج طائفة منهم اإىل م�رش«. ويف ن�شب معد واليمن 716/1: 

»وهو الذي اأخرج نهد بن زيد وجرم بن ربان وحوتكة بن اأ�شلم من ق�شاعة، فاأحلق نهداً 

، واأحلق جرمًا مبذحج فحالفوهم«. بليث، واأحلق حوتكَة مُب�رضَ
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 بن حرام بن �شنة بن عبد بن 
)1(

ورئي�س بني �شعد يومئذ رزاح بن ربيعة

اأخو ق�شي بن كالب لأمه، ولم  كبير بن عذرة بن �شعد بن زيد، وهو 

فقال   ،
)2(

الكلبي بن جناب  اأحد غيره وغير زهير  ق�شاعة على  تجتمع 

 لما بلغه الذي كان من اأمرهم، واإخراج رزاح ]و[ قومه تلَك 
)3(

زهير

القبائل من تلك البالد، كراهًة لذلك، وعرف ما في تفرقهم من القلة 

]الوافر[  :
)4(

والوهن، و�شاءه ذلك

ـــــاً  رزاح ــي  ــن ع ــٌغ  ــل ــب م ـــن  م ف���اإن���ي ق���د ل��ح��ي��ت��ك ف���ي �ث��ن��ت��ي��ِناأل 

زيــد بــن  نــهــد  ــنــي  ب فــي  ك���م���ا ف���رق���ت ب��ي��ن��ه��ُم وب��ي��ن��يلحيتك 

ق��وم��اً  �إن  �أ���ش��ل��م  ب��ن  عنوني�أح��وت��ك��ة  ق��د  ب��ال��م�����ش��اءة  ع��ن��وك��م 

فظعنت نهٌد وحوتكة وجرٌم من تلك البالد، وافترقت عنها ف�شائل 

فيقال   ،
)5(

وائل بن  تغلب  ببني  وبنونهد  اأبان  بنو  فلحقت  العرب،  في 

، قال عمروبن كلثوم التغلبي وهو 
)6(

اإنهم رهط الهذيل بن هبيرة التغلبي

]الطويل[  :
)7(

يعني الهذيل

)1( رزاح بن ربيعة العذري، كان �شيد ق�شاعة يف زمانه، واأخًا لق�شي بن كالب من اأمه.ن�شب 

معد واليمن الكبري716/1، اأن�شاب الأ�رشاف49/1.

)2( ن�شب معد واليمن الكبري716/1، املحرب251.

)3( زهري بن جناب الكلبي، �شاعر وزعيم ق�شاعي قدمي، عا�س عمراً طوياًل، وكان مظفراً يف 

غاراته، وله حروب مع املهلهل التغلبي. املعمرون35، الأغاين19/19.

)4( �شعراء جاهليون 49.

)5( يف ن�شب معد واليمن الكبري 730/2 اأن بني اأبان بن نهد دخلوا يف بني ثعلبة بن بكر بن 

حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب. وفيه 716/2 اأنه اأحلق نهداً ببني ليث، ولعلهم بنو ليث 

من كنانة.ويف الأن�شاب263/1 اأنه اأحلق نهداً باليمن. وينظر: اأن�شاب الأ�رشاف 19/1.

)6( الهذيل بن هبرية التغلبي، اأحد �شادة تغلب واأحد اجلرارين، خا�س حروبًا عديدة، وله اأبناء 

اأربعة كانوا من فر�شان تغلب.جمهرة اأن�شاب العرب 307، �رشح حما�سة اأبي متام 37/3.

)7( ديوانه 70.
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كلها الع�شيرة  واأهلكت  �أرق��م��اهلكَت  ل��ك  �أرى  ل  ن��ه��ٌد  فنهدك 

 :
)1(

وقال ب�شر بن �شوادة بن �شلوة في ذلك للهذيل

]الوافر[  

ــداً  ــه ن ــت  ــئ ج مـــا  اإذا  ـــاً  ـــهـــدي ــرة مـــن نـــزاِراأن ــزي ــج ــال وتـــدعـــى ب

ــهــا اأخــي عـــن  ــة  ــان ــن ك ــغــنــي  ت ــات الــكــبــاراأل  ــم ــل ــم ـــي ال زهـــيـــر ف

ـــو عـــدي ـــن ــا وب ــن ــع ــم ف��ي��ع��ل��م �أي����ن����ا م���ول���ى ���ش��ح��ارفـــيـــبـــرز ج

.
)3(

: هذا ال�شعر لعمرو بن كلثوم التغلبي
)2(

وقال خرا�س

و�شارت حوتكة بعد اإلى م�شر، واأقام منهم اأنا�س مع بلي، واأنا�س مع 

بني حمي�س من جهينة، واأنا�س اأي�شًا في بني لأي من بني عذرة، ويقال: 

اإن الذين بم�سر عامتهم اأنباط.

، وحزيمة، و�شباٌح، 
ٌ
و�شارت قبائل جرم ونهد اإلى بالد اليمن: مالك 

، فجاوروا مذحج في 
)4(

وزيد، ومعاوية، وكعب، واأبو �شود، بنو نهد

منازلهم من نجران وتثليث وما والها، فنزلوا منها اأر�سا تلي ال�سراة، 

يقال لها: اأديم، واأمرهم يومئذ جميع، وكلمتهم واحدة، وغلبوا على 

بع�ش تلك البالد، وناكرتهم طوائف من قبائل مذحج، وطمعوا فيهم، 

فقال عبد اهلل بن دهثم النهدي في ذلك:   

)1( �شعراء تغلب يف اجلاهلية 234/2.

)2( خرا�س بن اإ�شماعيل، ممن يروي عنهم ابن الكلبي، ديوان املف�شليات 427، الأغاين24 /53، 

العقد الفريد 213/5، �رشح الق�شائد ال�شبع الطوال اجلاهليات 117.

)3( لي�س يف ديوان عمرو بن كلثوم.

)4( وهم الذين يطلق عليهم نهد اليمن تفريقًا لهم عن اإخوانهم: حنظلة والطول ومرة وخزمية 

واأبان، الذين يطلق عليهم نهد ال�شام. ن�شب معد واليمن الكبري 729/2، جمهرة اأن�شاب 

العرب 446.

1-Eftraq_Obaid.indd   38 27/6/10   10:03 AM



39

]الب�شيط[  

م�شاكنها م��ن  �شريماً  ــن �ــشــيَّــاِرلأُخ��رج��ن  والــُمــّرتَــْيــِن وهــمــاَم ب

يمن ذي  و�أر����ص  يمن  ما  �أدر  الــدارلم  ــح  ــت اأف اأديــمــاً  نــزلــت  حتى 

منهم.  وهمام:  نهد.  بن  مالك  بن  زوي  بني  من  رجل  �شريم: 

والمرتان: مرة بن مالك بن نهد، واأخ له اآخر، له ا�شم غير مرة، ف�شماها 

:
)1(

المرتين باأحدهما، وقال عمرو بن معديكرب الزبيدي

]الوافر[  

قومي م��اء  �ل��ح��و����ش��ر  ك��ان  نهِدلقد  م��اء  �ل��ح��و����ش��ر  فاأ�شبحت 

وخثعم،  مذحج  قبائل  يذكر  وهو  النهدي،  عمرو  بن  هبيرة  وقال 

]الطويل[  :
)2(

وتنمرهم لهم وتوعدهم اإياهم

ومذحٌج بالوعيد  تهذي  وواهُبوكــنــدة  الحجاز  اأهل  من  و�شهران 

ونزلت خثعم ال�شراة قبل نهد.

فاقتتلوا  فتالحقوا،  وف�شائلهم،  بها  ونهد  جرم  بطون  فكثرت 

وتفرقوا، وت�شتت اأمرهم، ووقع ال�شر بينهم، وفي ذلك يقول اأبو ليلى 

]الب�شيط[ ، جاهلي:  
)3(

النهدي، وهو خالد بن ال�شقعب

تحييها �أم  ق��ف��ر�ً  �ل���د�ر  �أهليها�أت��ع��رف  �أخبار  عن  �ل��د�ر  ت�شاأل  �أم 

خلط  هـــُم  اإذ  وجــــرٍم  لــنــهــٍد  اأعاديهادار  ت�شمت  لم  الع�شيرة  اإذ 

)1( �شعره 102.

)2( تقدم البيت.

ال�شقعب �شيد  اأبوه  الإ�شالم، كان  اأدرك  �شاعر مقّل جاهلي  النهدي،  ال�شقعب  )3( خالد بن 

نهد. ن�شوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب 177/1، من ا�شمه عمرو من ال�شعراء 142، 

الف�شو�س 273/5.
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قد جنحت �لحي  �شر�ة  ر�أيت  ونرميهاحتى  ترمينا  ال�شبابة  تحت 

بينهُم و�لأرح����ام  �ل���ود  نواحيهاو�أ���ش��ب��ح  مــجــلــوزاً  الأ�ــشــنــة  زرق 

لقتلهُم نف�شي  ت�شايعني  ل  اأ�شبيهااإذ  الــهــون  ن�شاء  لأخــذ  ول 

فلحقت نهد بن زيد ببني الحارث بن كعب، فحالفوهم وجامعوهم، 

ولحقت جرم بن ربان ببني زبيد، فحالفوهم و�شاروا معهم، فن�شبت 

حتى  حاربهم،  من  ويحاربون  معهم،  يغزون  حلفائها،  مع  قبيلة  كل 

تحاربت بنو الحارث وبنو زبيد، في الحرب التي كانت بينهم، فالتقوا 

وعلى بني الحارث عبد اهلل بن عبد المدان، وعلى بني زبيد عمرو بن 

معديكرب الزبيدي، فتعبى القوم، فعبيت جرٌم لنهٍد، وتواقع الفريقان، 

فاقتتلوا، فكانت الدبرة يومئذ على بني زبيد، وفرت جرٌم من حلفائها 

من زبيد، فقال عمرو بن معديكرب في ذلك، وهو يذكر جرمًا وفرارها 

]الطويل[  :
)1(

عن زبيد

�ــشــارٌق ذر  كلما  جــرمــاً  اهلل  فــازبــاأرِتلحا  هار�شت  كــاب  وجــوه 

ــاح دريَّــــة ــرم ــل �أق���ات���ل ع��ن �أب���ن���اء ج���رم وف��رتظــلــلــت كـــاأنـــي ل

تالقتا �إذ  نهدها  ج���رٌم  تغن  ابذعرتول��م  اللقاء  في  جرماً  ولكن 

يغزون  و�شاروا  الحارث،  بني  في  وحالفوا  بنهد،  جرٌم  فلحقت 

بن  عمرو  ذلك  في  فقال  قاتلوا،  من  معهم  ويقاتلون  غزوا،  اإذا  معهم 

معديكرب - اأن�سدنيها اأ�سعر بن عمرو الجعفي، قال: اأن�سدنيها خالد 

]الكامل[  :
)2(

ابن قطن الحارثي -

به م����ررت  �إذ�  للح�شين  ترميق���ل  مــن  رامــيــت  اإذا  ــر  ــش ــ� اأب

)1( �شعره 72.

)2( �شعره 164.
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وت�شتمنا ــا  ــن ل ــد  ــي ــوع ال ــدي  ــه ك���م���ع���ر����صٍ ب��ي�����دي��ه ل��ل��ده��ِمت

يدي ــيــك  اإل �شبقت  اإن  ــــت  ــظــماأراأي ــع ــز فــــي ال ــت ـــ ــه بــمــهــنــٍد ي

به هــمــمــت  اإن  يــمــنــعــنّــك  ــرمهـــل  ـــن نـــهـــٍد ومــــن ج ـــداك م ـــب ع

ق�شيدة طويلة.

وقال خالد بن ال�شقعب النهدي فيما كان بين نهٍد وجرم:  

]الوافر[  

ــاً  ــق ــي ـــداً وث ـــق ــا بــيــنــنـــــا ع ــدن ــق ب��ال��خ��ي��وِطع ��ُل  ي��َو���شَّ ل  ���ش��دي��د�ً 

ـــوُت جـــْرٍم  ـــي ــا وب ــن ــوتُ ــي �لَم�شيِطفــتــلــك ب �لر�أ�ص  ذي  �شعَر  تقارب 

خيل نَ��ف��ي��ان  ت���رى  رك���ب���و�  مـــ�ـــشـــرجـــٍة بـــــاأبـــــدان �ــشــمــيــِط�إذ� 

طحوٍن  اإلـــى  ال�شريُخ  �لأطيِطويــوؤويــهــا  ك�شفا  �أو  �ل�شم�ص  كقرن 

الحلف، حتى  ذلك  على  وهي  البالد  بتلك  ونهد  جرم  تزل  فلم 

اأظهراهلل الإ�شالم، ومن هنالك هاجر من هاجر منهم، وبها بقيتهم.

بن  اأ�سلم  بن  �سود  بن  ليث  بن  زيد  بن  هذيم  �سعد  قبائل  واأقامت 

اإلحاف بن ق�شاعة، بمنازلها من وادي القرى والحجر والجناب وما 

والها من البالد، فانت�شروا فيها، وكثروا بها، وتفرقوا اأفخاذاً وقبائل، 

اأد بن طابخة بن  فكان في عذرة بن �سعد - واأمه: عاتكة بنت مر بن 

اإليا�ش بن م�سر -العدُد وال�سرُف، ومنهم رزاح بن ربيعة، اأخو ق�سي بن 

كالب لأمه - وفيهم كان بيت بني عذرة بن �سعد - واأمه: فاطمة بنت 

�شعد بن �شيل.

نزلوها  كانوا  يومئذ،  اليهود  والها  وما  القرى  وادي  اأهل  وكان 
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قبلهم على اآثار من اآثار ثمود والقرون الما�شية، فا�شتخرجوا كظائمها، 

حلفًا  بينهم  فعقدوا   ،
)1(

وجنانها نخلها  وغر�شوا  عيونها،  واأ�شاحوا 

 ،
)2(

عام كل  في  واأكٌل   
ٌ
طعمة  اليهود  على  فيها  لهم  وكان  وعقداً، 

ومنعوها لهم من العرب، ودفعوا عنها قبائل بلي بن عمرو بن اإلحاف 

ابن ق�شاعة، وغيرهم من القبائل.

القرى  يغزو وادي  اأن  اأراد  الغ�شاني  الحارث  النعمان بن  وقد كان 

واأهله، واأجمع على ذلك، فلقيه نابغة بني ذبيان، وا�شمه زياد بن معاوية، 

و�شدتهم  باأ�شهم  لي�شده عنهم، وذكر  اإياهم،  فاأخبره خبرهم، وحذره 

  :
)3(

ومنعهم بالدهم، ودفعهم عنها من اأرادها، وقال في ذلك

]الطويل[  

لقيته ي���وم  للنعمان  ق��ل��ت  ي��ري��د ب��ن��ي ح���نٍّ ب��ب��رق��ة ���ش��ادِرل��ق��د 

ب�شابِرتــجــنــب بــنــي حـــنٍّ فــــاإن لــقــاءهــم اإل  تــلــَق  ــم  ل واإن  ــٌه  كــري

عنوًة  بالحجر  �لطائي  قتلو�  جابِره��ُم  اأم  وا�شتنكحوا  جــابــٍر  اأبــا 

بعدما �لفز�ري  �أنف  �شربو�  فاقِروهم  �لأم���ر  م��ن  بمعقود  �أت��اه��م 

كلها ق�شاعة  م��ن  منعوها  التغاوِروه��م  عند  الحمراء  م�شر  ومن 

فاأ�شبحت بلياً  عنها  فو�  َطرَّ ــِروهم  ــائ ــة غ ــام ــه ـــن ت  بـــــواٍد م
ٌّ
بـــلـــي

وجنوبه �لقرى  و�دي  في  �لمعا�شِرفتطمع  جميع  م��ن  منعوه  وق��د 

ــلــعــدو الــمــكــاثــِروهم منعو� و�دي �لقرى من عدوهم بــجــمــع مــبــيــر ل

)1( ينظر: الأغاين 128/22.

بني  اأحالف، منها حلف بني  اليهود  القرى وما جاوره وبني  العرب يف وادي  )2( كان بني 

ثعلبة من غطفان وبني اليهود، الأغاين 270/3، وكانت للحارث بن احل�شني الكلبي ُجعالة 

�شنوية على اأهل فدك، فمنعوه اإياها، فغزاهم وافتتح مدينتهم.املناقب املزيدية 287/1.

)3( ديوانه 99 عدا البيتني 4 و7.
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بن  بن طريف  عبيد  بن  قي�ش  بن  بن وهب  الجال�ش  ابن  اأبو جابر: 

، وبنو حنٍّ بن ربيعة بن 
)1(

مالك بن جدعاء بن ذهل بن رومان الطائي

حرام بن �شنة: من بني عذرة بن �شعد هذيم.

فلم يزالوا على ذلك، قد منعوا تلك البالد، وجاوروا اليهود فيها، 

هوذة  بن  النعمان  بن  جمرة   : اهلل  ر�شول  على   
)2(

وفدهم قدم  حتى 

ابن مالك بن �شمعان بن البياع بن دليم بن عدي بن حزاز بن كاهل بن 

، وجعل 
)3(

ه من وادي القرى ر فر�سِ عذرة، فجعل له رمية �سوطه وَح�سْ

 من اليهود تلك الأطعمة التي ذكرنا في كل عام من ثمار 
)4(

ي�س
َ
لبني ُعر

الوادي، وكان بنو عري�س اأهدوا اإلى النبي �شلى اهلل عليه و�شلم خزيراً 

 اإلى اليوم، ولم يجلوا 
ٌ ُ
اأو هري�شة وامتدحوه، فُطْعمُة بني َعري�س جارية 

فيمن اأجلي من اليهود.

 حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأن�شاري ثم العْجالني، عن اإبراهيم 

مة ال�سالماني، عن اأبي خالد 
ْ
ي

َ
 بن اأبي ُق�س

ّ
ابن البكير البَلوي، عن يْثِربي

ال�سالماني، قال: خرج رجٌل من ِمدا�ش - وِمدا�ش بن �سّق بن عبد اهلل 

النعمان  بن  جمرَة  فلقي   ،
)5(

َورٌد له  يقال   - ُهَذيم  �َسعد  بن  دينار  ابن 

)1( اأبو جابر بن اجلال�س الطائي، كان �شاعراً، اجتمعت عليه بنو جديلة الطائيون. ن�شب معد 

واليمن الكبري 222/2.

)2( الطبقات الكربى 331/1.

)3( اأ�شد الغابة يف معرفة ال�شحابة 349/1، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة 497/1.

)4( بنو عري�ش قوم من اليهود من الأزد، من بني كعب بن عمرو ُمزيِقياء، منهم ال�شموءل ابن 

ُعري�س بن عادياء واأخوه �شعية بن عري�س. الأغاين 117/22.

َقتادة، من بني مدا�س بن عبد اهلل بن ذبيان بن احلارث ابن  604/6: ورد بن  )5( يف الإ�شابة 

ابن الكلبي: كان ر�شول اهلل كتب لقوم من بني فزارة كتابًا يف ع�شيب  �شعد هذمي، قال 

يف قطيعة وادي الُقرى، فاأخذ ورد الع�سيَب، فبلغ ذلك ر�سول اهلل ، فقال: دعوا اأ�شَد 
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جمرة،  بيد  كانت  ع�شًا  فك�شر  الوادي،    اهلل  ر�شول  اأقطعه  اأن  بعد 

الهورات،  اأ�شد  دعوا   : النبي  فقال   ، النبي  عليه  جمرة  فا�شتاأَدى 

فاأقطعه بوادي القرى، يقال له حائط الِمدا�ش.

اإْلحاف  بن  ُحلوان بن ِعمران  وكانت كلُب بن وَبرة بن تغلب بن 

ة 
َ
ُفْتي َمناة بن  و بن امرئ 

ْ
اللَّب يمة بن  َربَّان، وُع�شَ م بن 

ْ
ابن ُق�شاعة، وَجر

ن، وما والها  ابن النَِّمر بن وبرة بن تغلب بن ُحلوان، بمنازلها من َح�سَ

القطر، حتى  مواقع  ويتبعون  البالد،  ينتجعون  اأر�س نجد،  من ظواهر 

انت�شرت قبائل بني نزار بن معد وكثرت، وخرجت من تهامة اإلى ما يليها 

من نجد والحجاز، فاأزالوهم عن منازلهم، ورحلوا عنها، وناف�شوهم 

َح�شن  من  م�شاكنهم،  ربان عن  بن  َجرم  فظعنت  عنها،  فتفرقوا  فيها، 

مع  القرى،  ماء ووادي 
ْ
َتي ناحية  اإلى  منهم  فتوجهت طائفٌة  قاربه،  وما 

بني نهد بن زيد، وَحْوَتكة بن �ُشود بن اأ�ْشَلم، ف�شاروا اأهلها و�شكانها، 

فلم يزالوا بها حتى وقعت بينهم وبين قبائل �شعد هذيم بن زيد حرب، 

فاأخرجوهم بنو �شعد منها، فلحقوا ببالد اليمن. وقد ف�شرنا اأمرهم في 

حربهم، وم�سيرهم اإلى اليمن، ومقامهم هناك، في مقدم حديث ق�ساعة 

وتفرقهم.

جرم،  بن  ُجدة  بن  الَخزرج  بن  ب  ورا�سِ ْجرم،  بن  ناجيُة  و�سارت 

فمروا  عمان،  اإلى  متوجهين  جرم،  بن  وَمَلكان  َجرم،  بن  وُقدامة 

قدموا  حتى  جماعتهم  وم�شت  بها،  منهم   
ٌ
طائفة  فاأقامت  باليمامة، 

واه. واأن ورداً اأ�شلم بعد ذلك، وغزا مع زيد  �ش الفزاريَّ �سِ الهومات)كذا( ووادَيه.وعوَّ

بن حارثة فا�شت�شهد.
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اأتالد  من  و�شاروا   ،
)1(

معهم واأقاموا  بها،  الأزد  فجاوروا  عمان، 

، الذين فيها.
)2(

عمان

]الب�شيط[  :
)3(

وفيه يقول المتلم�س

ًن ح�شَ من  ْود  بالطَّ ومْن  ِعاًفا  خالِبي�ُص)4(اإنَّ   
ٌ
ِدي��ن  �أن��ه  ر�أو�  لما 

فاحتَملو�  
ِّ
�لحي ِجماَل  �إليهم  و�  �لمكاِيي�ُص)5(ردُّ �لقوُم  ينكُره  يُم  و�ل�شّ

ويقال: اإن �شامة بن لوؤي بن غالب القر�شي، خرج من الحرم، فنزل 

ابنا  وعمرو  ومالُك  الأزد،  قبائل  يف  فهم  بن  مالك  »تقدم   :708/2 الأن�شاب  يف   )1( 

تيم اهلل يف قبائل ق�شاعة، حتى وردوا اإىل اأر�س عمان...وفرقة من الأزد اأقامت مبو�شعها 

وات من اجلبل، وبع�شهم نزل ال�شهل، فاأقامت معهم قبائل من ق�شاعة، منهم  فنزلوا ال�رشَّ

نهد و�شعد ُهذمي...ومنهم جرم بن ربان..وولده الثالثة: مالك ابن جرم وجدة ابن جرم 

ال�شهل  يف  فاأقاموا  جرم،  ابن  جدة  بن  اخلزرج  بن  را�شب  ولده  ومن  جرم،  بن  وناجية 

711/2: »وم�شت قبائل الأزد يرتادون منزًل، فنزلوا  اأي�شًا  اأقام من الأزد«. وفيه  مع من 

مبكان يدعى ذا الأراك..ثم �شاروا من ذي الأراك يرتادون منزًل، حتى نزلوا مو�شع حجر 

اليمامة...ثم اإنهم ا�شتوخموا منزلهم فاأر�شلوا روادهم يف البالد، فاأتوهم مادحني البحرين 

يرتادون  رّوادهم  ففرقوا  فا�شتوخموها  فنزلوها،  اإليها  ف�شاروا  باخل�شب،  لها  وا�شفني 

منزًل منزًل، فاأتوهم فخربوهم عن ريف عمان وطيبها وغذائها، ف�ساروا اإليها حتى حلقوا 

مبلكهم، وهو اإذ ذاك مالك بن فهم الأزدي، ومن كان معه من الأزد«. وهذه الروايات 

اإىل عمان �شواء يف زمن  انتقالهم  اليمامة؛ لكن هذا ل مينع  جتعل بني جرم م�شتقرين يف 

مالك بن فهم اأو بعد ذلك، لأن جمعًا كبرياًمن ق�شاعة كان مع مالك بن فهم يف رحلته 

اإىل عمان.

)2( يف اللغة: »الأتالد: بطون من عبد القي�س، يقال لهم اأتالد ُعمان، وذلك لأنهم �شكنوها 

قدميًا«.ل�شان العرب )تلد(.

قاله،  �شعر  ببيت  املتلم�س  لقب  ال�شبيعي،  امل�شيح  عبد  بن  جرير  وهو:   .80  ،77 ديوانه   )3(

وهوخال طرفة بن العبد، كان مقيمًا يف البحرين، غ�شب عليه عمرو بن هند ملك احلرية 

فهرب اإىل ال�شام واأقام بب�رشى ومات فيها.ال�شعر وال�شعراء 179/1، الأغاين 260/24.

)4( ديوانه: باللَّْوذ.

)5( ديوانه: �شدوا اجلمال باأكواٍر على عجل...والظلم.
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، وبها تزوج امراأته الجرمية التي منها ولده، وهي ناجية بنت 
)1(

عمان

 يقولون: ناجية بن جرم تزوج هند 
ٌ
، وجرم 

)3(
، فيما ذكر الكلبي

)2(
جرم

، وقال غير الكلبي: هي ناجية بنت الخزرج ابن 
)4(

بنت �شامة بن لوؤي 

جدة بن جرم، ف�شار بنو �شامَة بن ُلوؤّي بعمان حيًا َحريداً �شديداً، ولهم 

، وفي ذلك يقول الم�شيب بن عل�س 
)5(

َمَنعة وثروة، يقال: لهم بنو ناِجية

]المتقارب[   :
)6(

ال�شبعي

ــــــه مـــ�ـــشـــرُبوق����د ك����ان ����ش���ام���ُة ف���ي ق��وم��ه لـــــه مـــــاأكـــــل ول

ير�شه  ف��ل��م  خ�����ش��ف��اً  مذهُبف�����ش��ام��وه  خ�شفهم  عن  �لأر���ص  وفي 

�لن�شا  �إح�����دى  ل�����ش��ام��ة  ـــُبف��ق��ال  ـــرك لت ـــام  ـــش ـــا� ي ـــك  ـــال م ء 

�أغ���ل���ُب�أك������ل �ل����ب����الد ب���ه���ا ح���ار����صٌ   
ٌ
و����ش���رغ���ام���ة  م���ط���لٌّ 

)1( �شكن يف توؤام، كما ذكر العوتبي؛ وهي مدينة العني وما حولها يف دولة الإمارات.

)2( وهذه اأي�شًا رواية العوتبي الذي قال: »اإن �شامة بن لوؤي قتل ابن اأخيه عدي بن عامر بن 

لوؤي، ويقال: بل فقاأ عيني اأخيه كعب بن لوؤي، واأكرثهم على القول الأول، فخاف �شامة 

اأن ُيقاد منه، فخرج من مكة ومعه ابنه احلارث بن �شامة وهنُد بنت �شامة، واأمهما �َشلمى 

بنت تيم بن غالب بن فهر بن مالك، و�سار �سامة هاربًا حتى �سيف البحر، فتزوج ناجية 

بنت جرم بن ربان...فولده منها بتلك البالد، وين�شبون اإىل ناجية، وله منها بتلك البالد 

بقية ن�شل«الأن�شاب 623/2. ويف الأغاين 204/10: »وزعم ابن الكلبي اأن �شامة بن لوؤي 

ولد غالب بن �سامة واأمه ناجية، ثم هلك �سامة فخلف عليها ابنه احلارث بن �سامة، ثم 

هلك ابنا �سامة ومل ُيعِقبا، واأن قومًا من بني ناجية بنت جرم ابن ربان عالف ادعوا اأنهم 

بنو �شامة بن لوؤي، واأن اأمهم ناجية هذه، ون�شبوها هذا الن�شب، وانتموا اإىل احلارث بن 

�شامة«.

)3( الكلبي: حممد بن ال�شائب، والد ه�شام.

)4( ذكر العوتبي اأن هند بنت �شامة قد تزوجها الأ�ْشد بن عمران بن عامر، الأن�شاب  621/2.

)5( كان لهم غناء يف حرب الردة يف عمان، تاريخ الطربي 315/3، 316، 327.

خال  البحرين،  �شعراء  من  مقل،  جاهلي  ال�شبيعي،  عل�س  بن  امل�شيب  وهو:   .95 �شعره   )6(

ال�شاعر الأع�شى.ديوان املف�شليات 91، ال�شعر وال�شعراء 174/1.
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ــعــتــُبف����ق����ال ب���ل���ى �إن����ن����ي ر�ك�����ٌب ــت ـــقـــومـــي مــ�ــش واإنــــــــي ل

ــا ــه ــاع ــش ــ� ــاأن ـــــاً ب ـــــون كــبــكــُبفــ�ــشــد اأم دونــــهــــا  اإذ  ــة  ــل ــخ ــن ب

ـــــردي به ــب ت ــش ــ� ــه ــُبفــجــنــبــهــا ال ــق الأح الــقــارب  �شجي  كــمــا 

ـــــداً �ـــشـــره  ـــــل ــــــــى ب ـــمـــا اأت ـــل ـــــــه مــــعــــزُبف ـــــٌع وب ـــــرت ـــــه م ب

ــم ــه ــائ ــن ــٌن لأب ــي ــش ــ� ــُبوحـــ�ـــشـــٌن ح ــشِ ــ� ــْخ وريــــــٌف لــعــيــرِهــُم ُم

ــــرُبت�����ذك�����ر ل����م����ا ث�������وى ق���وم���ه  ــــم بــــلــــٌد غ ــــه ـــــن دون وم

ف���اآب���ت ب���ه ���ش��ل��ب��ه��ا �أح�����دُبف����ك����رت ب����ه ح������رج ����ش���ام���ٌر 

و�ظ��ع��ن��و�  ف��اب�����ش��رو�  �أل  يعقبواف��ق��ال  ـــم  ول عــــاٌف  ــارت  ــش ــ� ف

ال�شما فـــي  رحــلــتــهــم  ــنــه  ي ـــم  ون��ح�����ص �ل��خ��ر�ت��ي��ن و�ل��ع��ق��رُبول

�ل��ج��ن��دُبفــبــلــغــــــــــــــه دلــــــج دائــــــٌب  ���ش��دح  �إذ�  و���ش��ي��ٌر 

�شم�شه ي����رى  �ل��ن��ه��ار  ـــوح لــهــا كــوكــُبف��ح��ي��ن  ـــل وحـــيـــنـــاً ي

وهي طويلة.

ولحق بهم -فيما قال؛ واهلل اأعلم - بنو ُفَدّي بن �َسعد بن الحارث 

ابن �شامة بن لوؤي، فانت�شبوا اإليهم. وكان ُفدي بن �شعد قتل ابن اأخ له، 

ْحَمد بن حمى بن عثمان 
َ
يقال له َحمرة بن عمرو بن �شعد، ثم لحق بالي

 الَعَقِوي - وهو 
)1(

ر بن زهران من الأزد. وقال َعِديُّ بن َوداع ابن ن�سْ

ُمنقذ بن عمرو بن مالك بن فهم،  الِعْقي:  الأزد، وا�سم  الُعقاة من  من 

ه، ف�شمي لقتله اإياه  واإنما �شمي العقي لأنه قتل اأخاه جرموزاً، فقيل: عقَّ

)1( يف الأ�سل »وقاع«؛ وهو ت�سحيف، وال�سواب ما اأثبتناه. وهو عدي بن وداع، من بني 

العقي بن احلارث بن مالك بن فهم، كان يدعى الأعمى، ولي�س باأعمى، �شاعر معمراأدرك 

الإ�شالم وغزا. املعمرون 48، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة 480/4.
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هنالك  كانت  ووقعٍة  عمان،  ونزولهم  جرم  �ساأن  في  فقال   -
)1(

العقي

]الب�شيط[   :
)2(

بينهم

جيرتكم اأ�شباب  فما  جرم  بَن  ف�شد�ناِج  م��وله��ُم  �إن  ُق��د�م��ة  ب��ن��ي 

لمهلكٍة  ب��اأم��ر����صٍ  ــردادل��ي��ت��م��وه��م  ــي مــهــواتــهــا ج ـــرٍد تــبــيـّـن ف ج

فانتجعوا الأحرام  من  ح�شد�اأخرجتموهم  نجعًة  فالقو�  خير�ً  يبغون 

كتائبنا فــدا�ــشــتــهــم  ــاَن  ــم ع ُح�شد�اإلـــى  من  مثل  فكانو�  ئاِل  �لرِّ يوم 

واله  وما  ن  ح�شَ من  بها،  كانوا  التي  منازلها  من  كلٌب  وانحازت 

ة، وفي ذلك يقول زهير بن 
َّ
َبذة وما خلفها، اإلى جبل َطِمي

َّ
اإلى ناحية الر

 :
)4(

، وهو يو�شي بنيه، ويذكر منزله طمية
)3(

جناب الكلبي

]مجزوء الكامل[  

ــ نِـّ فــــاإ  اأهــــِلــــْك  اإْن   
َّ
ـــــي ـــــِن �����ي ق����د ب��ن��ي��ت ل���ك���م بَ���ِن���يَّ���ْهاأبَ

ــا  ــش َوِريَّــــــــــْهوتـــــركـــــتـــــم اأربـــــــــــــاب � زنــــــادُكــــــُم  داٍت 

�ل���ت���ح���يَّ���هولَ������ُك������لُّ م�����ا ن������ال �ل��ف��ت��ى �إل  ن����ل����تُ����ه  ق�����د 

لل�ْشـ  ـــاَر  ـــن ال ـــهـــدُت  �ـــشَ ���اّلِف ت���وَق���د ف���ي َط��ِم��يّ��ْهولــقــد  ��������شُ

.
)5(

يعني يوم خزاز حين اأوقدوا

)1( قال ابن دريد: »ومنهم: الِعْقي، وهو احلارث بن مالك، يقال لولده الُعقاة، والِعْقي: اأول 

 
َ

ي مِّ ُ
ف�س اأباه  الكلبي: قد عقَّ  ابن  اإىل قول  تلتفت  ُوِلد.ول  اإذا  بطنه  ال�سبي من  ما يطرحه 

ِعْقيًا«. ال�ستقاق 499.

)2( �شعراء عمان يف اجلاهلية و�شدر الإ�شالم 59.

التغلبي،  املهلهل  مع  له حروب  زمانه،  ق�شاعة يف  رئي�س  كان  معمرقدمي،  �شاعر جاهلي   )3(

وكان مظفراً يف اأكرث حروبه.املعمرون 35، الأغاين 21/19.

)4( �شعراء جاهليون 53.

)5( الأيام 80.
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فوقعت بين قبائل كلٍب حرب، فاقتتلوا، فكانت كلُب كلها يًدا على 

بني كنانة بن بكر بن عوف بن ُعذرة بن زيد الالت بن ُرفيدة بن َثور بن 

كلب، فظهرت بنو كنانة كلها.

ُعذرة،  بن  بن عْوف  بكر  بن  بن عوف   
َ
عامر اأن  ذلك  من  ال�شحة 

وعبد اهلل بن كنانة بن َبكر بن عوف واأحالفهم، كانوا يداً على بني كنانة 

وبني  عامر  بني  الَعمارتين:  هاتين  على  كنانة  بنو  فظهرت  واأحالفها، 

عبلد اهلل. وفي ذلك اليوم تحالفت اأحالف كلب كلها، فتفرقت كلٌب 

كلها، وتباينت في ديارها ومنازلها.

ال�شام  اأطراف  اإلى  بكر  بن  عوف  بن  عامر  بني  من  قبائل  فظعنت 

وناحية َتيماء، فيمن لحق بهم وكان معهم. ولي�شت لعامرٍ  بادية.

ت 
ْ
بَخب كلب،  قبائل  من  معهم  و�شار  حالفهم  ومن  كلٌب  ونزلت 

 وحيزهما، اإلى طريق تيماء، 
)1(

َدْومة، اإلى ناحية بالد طيئ، من الجبلين

اأو�س  بن  حارثة  بن  اأو�س  فقال  جناب،  بن  عليم  بنو  غلبتهم  وبدومة 

  :
)3(

 - جاهلي - في الحرب التي كانت بينهم
)2(

الكلبي

]الب�شيط[  

اأولــهــا احــتــل  حتى  ــيــدة  رف جــدُد�شقنا  �ُشافها  مــن  يــذعــر  تيماء 

لنا كــارهــون  وفينا  اإليهم  �لر�شُد�شرنا  �لمكروهة  ي�شادف في  وقد 

�شاحيًة ذب��ي��ان  على  وردن���ا  ــرُدحتى  ن خيلت  ــا  م عــلــى  ـــذاك  ك ـــا  اإن

)1( جبال طيئ: اأجاأ و�شْلَمى.

)2( ن�شب معد واليمن الكبري 624/2.

)3( �شعر قبيلة كلب حتى نهاية الع�رش الأموي 131.
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: وكان اأول بيت في ق�شاعة، في حنظلة بن نهد بن 
)1(

قال ال�شرقي

الحاف بن ق�ساعة، وكان �ساحب  اأ�سلم بن  بن  ليث بن �سود  زيد بن 

فتاحتهم، وهو حكمهم الذي يحكم بينهم، وله يقول القائل: »حنظلُة 

.
)2(

»  نا�ٍس في مَعدٍّ
ُ
ابن نْهد، خير

ق�شاعة  بن  الحاف  بن  بن عمران  بن حلوان  تغلب  بن  وكان وبرة 

مر�س مر�شة، فرفع يده اإلى ال�شماء، فقال: اللهم اأدلني من نهد، واأدل 

 من بني نهد. قال: وعز ق�شاعة يومئذ و�شرفها في بني نهد، وكان 
َّ
بني

 تهامة، و�شاحب العرب بعكاظ، حين 
)3(

حنظلة بن نهد �شاحب ُفتاحة

تجتمع في اأ�شواقها، فتحول ذلك اإلى كلب بن وبرة، فكان اأوَل كلبي 

بة، عوُف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن  ربت عليه الُقّ جمع كلبًا و�شُ

، ثم �شربت من 
)4(

زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب، وُدفع اإليه ُودٌّ

بعده على ابنه عبد ود بن عوف، ودفع ال�شنم اإلى اأخيه عامر الأْجدار 

ْجب بن عبد وّد بن عوف.  ال�شَّ ابن عوف. ثم �شربت من بعده على 

على  �شربت  ثم  ال�شجب،  بن  اهلل  عبد  ابنه  على  بعده  من  �شربت  ثم 

)1( ال�رشقي بن القطامي الكلبي، من علماء الكوفة، يروي عنه ابن الكلبي كثرياً، كان اأخباريًا 

ن�شابة و�شاحب �شمر، اأقدمه املن�شور ليعلم ابنه املهدي الأدَب. املعارف 539، نزهة الألبا 

.38

)2( اأن�شاب الأ�رشاف 19/1، وفيه: »حنظلة بن نهد، خري كهل يف معد«.

)3( الفتاحة: احلكم يف اخل�شومات.

)4( دفعه اإليه عمرو بن حلي اخلزاعي، قال ابن الكلبي: »فدفع اإليه وّداً فحمله، فكان بوادي 

القرى بدومة اجلندل، و�شمى ابنه عبدود، فهو اأول من �ُشّمي به، ثم �شمت العرب به بعد، 

وجعل عوٌف ابَنه عامراً الذي يقال له عامر الأَْجدار �شادنًا له، فلم يزل بنوه ي�شدنونه حتى 

جاء اهلل بالإ�شالم«؛ الأ�شنام 94.
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، ثم تحول البيت وال�شرف اإلى 
)1(

ابنه عامر بن عبد اهلل، وهو الُمَتمني

ه حتى هلك. ثم تحول اإلى عدي بن 
َ
زهير بن جناب، فلم يزل فيه عمر

بن  بن عدي  �شم�شم  بن  بن ح�شن  الحارث  في  منهم  فكان  جناب، 

جناب، ثم تحول اإلى ابنه ثعلبة. ثم اإلى عمرو بن ثعلبة، فهو فيهم اإلى 

اليوم.

واأقام ولد معد بن عدنان ومن كان معهم من اأولد اأدد اأبي عدنان 

ابن اأدد، بعد خروج ق�شاعة من تهامة، في بالدهم وديارهم واأق�شامهم، 

التي �شارت لهم، ما �شاء اهلل اأن يقيموا.

ثم قاتلت م�شر وربيعة ابنا نزار، ولَد قَن�س بن معد، فاأخرجوهم من 

م�شاكنهم ومراعيهم، وغلبوهم على ماكان باأيديهم، فانحاز ولد �َشنام 

بن  قن�ش  اأولد  من  وتفرقت طوائف  البالد،  من  مايليهم  اإلى  معد  ابن 

ق، اأحد بني 
ْ
قار بن الَحي

ْ
معد في العرب وبالدها، وظعن اأكثرهم مع الَحي

َعَمم بن قن�س بن معد، في اآثار مالك بن زهير بن عمرو بن فهم، ومن 

بها معهم،  فاأقاموا  البحرين،  كان معه من ق�شاعة، حتى قدموا عليهم 

العراق،  �شواد  ال�شواد:  اإلى  منها  ثم ظعنوا  مع جماعتهم،  بها  وتنخوا 

يطلبون الريف والمت�سع والمعا�ش، فوجدوا النبط الأرمانيين، وهم من 

ملوك الطوائف، فاأجمع الأرمانيون والأردوانيون على تلك القبائل من 

 ولد معد، فقتلوهم ودفعوهم عن بالدهم، فارتفعوا عن �شواد العراق،

)1( لقب املتمني بقوله: 

قتلُتها مَل��ي�����س��ًا  األ��ق��ى  اإن  القوا�سِبمت��ن��ي��ُت  بال�سيوِف  اأبَدى  ابن   
َ
واأ�ْسر

ن�شب معد واليمن 624/2، املزهر 437/2.  
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ف�شاروا اأ�شالًء، فهم اأ�شالء قن�س بن معد. 

واأقام طائفة منهم بناحية الأنبار والحيرة، و�شكنوهما، ومنهم كان 

�َشْعَوذ بن مالك بن  اآل ن�شر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن  ملوك 

بن  القي�س  امرئ  بن  المنذر  بن  النعمان  معد، رهط  بن  َقن�س  بن  َعمم 

ملك  ربيعة،  بن  ن�شر  بن  عدي  بن  عمرو  بن  القي�س  امرئ  بن  عمرو 

.
)1(

العرب بالعراق

واأقول: هو َعمم بن ُنمارة بن َلخم، وهو الحق. وقال الكلبي: لو 

وهو  النعماَن  به  اأ�شعارها، وهجوا  في  العرب  لقالته  يقولون  كما  كان 

)3(
 اإل ال�سائغ، ف�سبوه به.

)2(
ي�شومهم العذاَب، وما وجدوا فيه اأُبنًة

وتناف�س  والفرقة،  الختالف  من  بينها  وقع  ما  القبائل  راأت  فلما 

النا�س في الماء والكالأ، والتما�شهم المعا�س في المت�شع، وغلبة بع�شهم 

بع�سًا على البالد والمعا�ش، وا�ست�سعاف القوي ال�سعيف، ان�سم الذليل 

منهم اإلى العزيز، وحالف القليل منهم الكثير، وتباين القوم في ديارهم 

ومحالهم، وانت�شر كل قوم فيما يليهم.

)1( ينظر: تاريخ الطربي 209/1 وما بعدها.

)2( اأُْبنة: عيب.

بن  عطية  بن  وائل  بنت  �شلمى  هي  املنذر  بن  النعمان  اأم  اأن   ،281/1 املزيدية  املناقب  )3( يف 

ال�سائغ اليهودي، وكان احلارث بن ح�سن الكلبي قد افتتح فدكًا يف اجلاهلية، واأ�رض وائل 

التي واقعها  بن عطية وزوجته ال�سقيقة -وكانت يهودية- واأربع بنات له، منهن �سلمى 

النعمان.  فولدت  تزوجها  ثم  احلارث،  على  مروره  اأثناء  ال�شماء  ماء  بن  املنذر  بن  املنذر 

وينظر: ن�شب معد واليمن 563/2، ديوان النابغة الذبياين 170.
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معهم  كان  فيمن   ،
)2(

اأَُدد بن  عدنان  بن  يث  الدِّ بن  َعكُّ   
)1(

فتيامنت

ولحق بهم، اإلى َغور تهامة اليمن، فنزلوا فيما بين جبال ال�شروات وما 

اأ�شياف البحر، في الكالأ والماء والمزدرع  اإلى  يليها من جبال اليمن، 

لمقانب  متنكبين  والجبل،  البحر  بين  هنالك  فيما  و�شاروا  والمت�شع، 

والأ�ْشَعرون  وتغاورهم،  لحربهم  معتزلين  �شراياهم،  في  العرب 

زيد  بن  َعريب  بن  ي�شجب  بن  زيد  بن  اأدد  اإلى  ينت�شبون   ،
)3(

متيامنون

ابن كهالن بن �شباأ، مقيمون على ذلك، وعك اأكثرهم على ن�شبهم اإلى 

عدنان، وطائفٌة منهم متيامنٌة اإلى قحطان.

حدثني غياث بن اإبراهيم، عن زيد بن اأ�شلم، اأن ر�شول اهلل  قال 

لالأ�ْشعريين حين قدموا عليه: »اأنتم مهاجرة اليمن من ولد اإ�شماعيل«. 

بقبائل  معديكرب  بن  عمرو  يفاخر  وهو   
)4(

مردا�س بن  العبا�س  وقال 

]الطويل[   
)5(

معد، ويعتزي اإليهم:

تلقبوا  الــذيــن  ــاَن  عــدن بــن  َمْطَرِد)6(وعـــّك  كلَّ  دوا  ــرِّ ُط حتى  بغ�ّشان 

)1( تيامنت: اجتهت اإىل اليمن؛ قال اليعقوبي: »افرتق ولد عدنان يف البالد، وحلق قوم منهم 

باليمن، منهم: عّك والديث والنعمان، فُولد لعك من بنت اأرغم بن جماهر الأ�سعري، ثم 

هلك وبقي ولده بعده، فانتموا اإىل الأخوال والدار«؛ تاريخ اليعقوبي 223/1.

)2( ينظر: عّك..ن�شبها واأ�شلها، جملة العرب، اجلزء3ل4، 1994، وقد ذهب فيه اإىل اأن عكًا اأخ 

ملعد بن عدنان بن اأدد.

)3( قال ابن ه�شام: »ف�شارت عك يف دار اليمن، وذلك اأن عكًا تزوج يف الأ�شعريني، فاأقام 

فيهم، ف�شارت الدار واللغة واحدة«؛ ال�شرية النبوية 8/1.

لمي، �ساعر فار�ش خم�رضم، كان من املوؤلفة قلوبهم يوم حنني. ال�سعر 
ُّ

)4( العبا�ش بن مردا�ش ال�س

وال�شعراء 300/1، ال�شتيعاب يف معرفة الأ�شحاب 817/2.

)5( ديوانه 62.

)6( ديوانه: الذين تالعبوا.
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]الطويل[ وقال �شاعر عك يفخر بن�شبه اإلى عدنان:  

يكن ومن  اأبونا،  عدنان  بن  �شودد�وعّك  �لنا�ص  يغلب  �أب��ون��ا  �أب���اه 

و اإنما تن�شب عك اإلى عدنان بن اأدد ل�شم عدنان، ولي�س هو كما 

ذكروا.

ت بن اأدد وقبائل من اأولد عدنان، 
ْ
ة و�َسْقَحب بنو َنب

َ
ْقر وتيامنت �سِ

اإلى بالد اليمن وتهامة، ولحقوا باأهلها، ف�شاروا في قبائلها وعمائرها، 

اأُحاظة، من ذي  �َشقحب في  اإليهم، فدخلت  واأقاموا معهم، وانت�شبوا 

: واهلل لكاأنما تراني رجاًل من 
)1(

الُكالع من حمير، وفيهم تقول العرب

اأحاظة، مثاًل ت�شربه في تباعد الرحم. ولحقت �شقرة بمهرة بن حيدان 

من ق�شاعة. وتيامنت نبت بن نبت بن اأدد اإليهم.

وكل هوؤلء دخالء فيمن �شمينا، حلفاء ل ين�شبون فيهم.

وتيامنت قبائل من اأولد معد بن عدنان، وتفرقوا في بالد العرب، 

.
)2(

ولحقوا باأهلها، فيقال - واهلل اأعلم-: اإن مهرة بن حيدان بن معد

 بن حيدة بن معد في الأ�شعريين قبيلة من قبائلهم، 
)3(

و�شار بنو مجيد

يقول  ولهم   ،
)4(

الأ�ْشعر بن  الُجماهر  بن  الَحنيك  بن  َمجيد  يقولون: 

]الوافر[ ال�شاعر:  

ليلى ــب  ــُح ِل ــن  ــري ــع ــشْ الأ� ـــب  ــو مــجــيــِداأح ــن  ب
َّ
ـــْم عــلــي ـــه ـــرم واأك

)1( لي�س يف كتب الأمثال.

)2( اأن�شاب الأ�رشاف 20/1، و يف الإكليل 266/1: مهرة بن حيدان بن عمرو، من ق�شاعة.

)3( اأن�شاب الأ�رشاف 20/1، و يف الإكليل274/1: جميد بن عمرة بن حيدان، من ق�شاعة.

)4( مل يرد ذكر جميد يف اأولد احلنيك يف ن�سب معد واليمن 339/1.
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ولحق بهم جنيد بن معد، فهم في عك.

 ،
)1(

اح بن معد في بني مالك بن ِكنانة بن خزيمة يد الرمَّ
َ
و�سار بنو ُعب

، عامل عبد الملك بن مروان 
)2(

وهم رهط اإبراهيم بن عربي بن ُمنكث

على اليمامة، من بني عبيد الرماح، فيما يزعمون. 

بن  الهون  بن  َحَلمة  بن  ُمحلِّم  بن  ُع�شل  في  معد  بن  و�شار عوف 

خزيمة بن مدركة. ول اأعرف لعوف ولداً.

ودخلت جنادة بن معد وقنا�سة بن معد في ال�سكون، فهم - فيما 

يقال - تجيب وتراغم ابنا معاوية بن ثعلبة بن عقبة بن ال�سكون. واأنا 

اأنكر هذا القول في جنادة وفي تجيب.

ويقال: ال�شكون وال�شكا�شك ابنا اأ�شر�س بن ثور بن حيادة بن معد، 

ومن هنالك قيل في كندة ما قيل. واأنا اأنكر هذا.

يقال: كندة بن عفير بن يعفر بن حيادة بن معد، قال امروؤ القي�س بن 

]الرجز[  :
)3(

حجر في قتل اأبيه حجر

)1( اأن�شاب الأ�رشاف 21/1.

)2( اإبراهيم بن عربي الكناين، توىل اليمامة يف عهد عبد امللك بن مروان من 67 للهجرة اإىل 

96 للهجرة، واأقره الوليد بن عبد امللك ثم عزله �شليمان اأخوه، واأعيد اإىل الولية يف زمن 

يزيد بن عبد امللك، تاريخ خليفة بن خياط 311. ولل�شيخ حمد اجلا�رش كتاب »ا بن عربي 

.. موطد احلكم الأموي يف جند«.

)3( ديوانه )�رشح الأعلم( 134؛ والرواية فيه: 

بللاطللال �للشلليللخللي  يللذهللب  ل   ملللاللللكلللًا وكللاهللالواهلل 
َ
حللتللى اأبلللليللللر

احللللالحلللللال امللللللَك   ملللعلللدٍّ حلل�للشللبللًا ونللائللالالقاتلني 
َ
خلللللللليللر

 ويف ال�رشح: »خري معد: راجع اإىل قوله: مالكًا وكاهاًل؛ لأن بني اأ�شد معديون، واإمنا يريد: 

حتى اأُهلَك اأ�رشَف معّد خرَيهم انت�شاراً لأبي، ول يجوز اأن يكون »خري« من �شفة امللك؛ 
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باطا �شيخي  ــب  ــذه ي ل  ـــائـــاواهلل  ـــر مـــعـــد حـــ�ـــشـــبـــاً ون خـــي

.
)1(

واإنما قال: »ياخير نا�س في معد نائاًل«

قي�ش - من قنا�سة بن معد، ثم من تراغم - بكلب، فهم  ولحقت �سِ

في بني عامر الأجدار على ن�شبهم، ويقال: اإن �شقي�شًا هو الحارث بن 

من  �شقي�ُس  ولي�س  ن�شبه،  تراغم.هكذا  بن  عوف  بن  �شجاع  بن  �شيار 

قنا�شة بن معد.

الماروت  اإنما  بن معد -  قنا�سة  بن  الماروت  بني  وقال رجل من 

حلفاء  الماروت  وبنو  خطاأ،  فهو  »تراغب«  قال:  ومن  »تراغم«،  من 

في بني اأبي ربيعة بن ذهل بن �سيبان - حين فارقهم اإخوتهم بنو �سقي�ش 

و�شقي�شًا،  وتجيب  تراغم  يذكر  وهو  كلب،  في  فدخلوا  قنا�شة،  ابن 

]الوافر[ واغترابهم عن اأ�شلهم، فقال الماروتي:  

�أبيها ع��ن  �شقي�ٌص  ن��زح��ت  تَجيُبلقد  ن��زَح��ت  مثلما  ق��ن��ا���ش��َة 

ــون اإلــــى مــعــّد ــب ــ�ــش ــن ـــوا يُ ـــان و�ل��ح��روُبوك �ل����زلزُل  ٍف�شاقتها 

ب��ه��م ع��ن��ا ن�����وًى ع��ن��ا ذه����وُبوح���ي م���ن ت���ر�غ���م ق���د �أ���ش��ت��ت

تجيب بنت ال�شكون ؛ وقولهم هذا في تجيب باطل.

ْعب بن �َسعد الع�سيرة، و�سار اأود بن معد في مْذِحج، فانت�سبوا اإلى �سَ
 

، وثبتوا معهم، وفيهم يقول ال�شاعر، كما زعم 
)2(

وقالوا: اأود بن �شعب

لأن »اأفعل« ل ُي�شاف اإىل ما كان منه، واأبو امرئ القي�س من اليمن، ولي�س من معد«.

)1( ديوانه)�رشح ال�شكري( 554/2، وروايته: يا خري �سيِخ ح�سبًا ونائال.

)2( ن�شب معد واليمن الكبري 321/1.
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]الطويل[ ال�شرقي بن القطامي:  

ن�شيَره  معدٍّ  من  يدعو  كــان  بقريِب)1(ومــن  اإخوانها  من  الأْوُد  فما 

محلُّهم ا�شتقر  حيث  دارهــْم  غريُبناأت  والغريب  �شعٍد  بن  ب�شْعِب 

وتَنوفة ــٍة  ــقَّ �ــشُ مــن  ــْم  ــه دون ــم  �أم���اِل�������صَ ق��ف��ٍر م��ا ب��ه��ن ع��ري��ُبوك

وقال البجلي في تفرق بجيلة حين وقعت بينهم حرب الحداأة:  

]الوافر[  

�أْوٍب ك���لِّ  ف���ي  ْق���ت���ُم  ُف���رِّ ــدِّل��ق��ْد  ــع ــــــــِه بـــنـــي م كـــتـــفـــريـــِق الإل

 وربيعُة واإياُد واأنماُر بنو نزار بن 
ُ
ر م بن معّد وم�شَ  بن ُج�شَ

ُ
وكان جابر

معد بن عدنان، بمنازلهم من تهامة ومايليها من ظواهر نجد، فاأقاموا 

 بجيلة وخثعم ابنا اأنمار بن نزار 
)2(

ْت
َ
بها ما�ساء اهلل اأن يقيموا، ثم اأْجِلي

من منازلها وغورتهامة، وحلت بنو مدِركة بن اإليا�ش بن م�سر بن نزار 

بالَدهم.

، عن معاوية بن عميرة بن مخو�س بن معديكرب 
)3(

]حدثني الكلبي
، عن ابن عبا�س، قال: فقاأ اأنماُر بن نزار بن معد بن عدنان، 

)4(
]الكندي[

عين اأخيه م�سر بن نزار، ثم هرب، ف�سار حيث تعلم؛ اأي انت�سب في 

)5(
اليمن.

)1( يف هذا البيت اإقواء.

)2( يف الأ�شل: »اأجَلت«، وهو غري م�شتقيم؛ والت�شويب من ديوان املف�شليات 113.

)3( نقله الأنباري بال�شند نف�شه يف ديوان املف�شليات 113.

)4( زيادة من ديوان املف�شليات.

الن�سب  اأهل  92: »واخُتِلف يف ن�سب خثعم وبجيلة، واأكرث  الرواة  قبائل  الإنباه على  )5( يف 

يقولون: اإنهما ابنا نزار بن معد بن عدنان، واإنهما حلقا باليمن وانت�شبا عن جهل منهما اإىل 

اأمنار بن اإرا�ش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن �سباأ. وُرِوي عن 
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 ،
)3(

ال�شروات جبال  اإلى   
)2(

اأنمار ابنا  وخثعم  بجيلة  فظعنت 
)1([

 
)5(

حقال اأنمار  بن  عبقر  بن  ر 
ْ

َق�ش فنزلت   ،
)4(

فيهم وانت�شبوا  فنزلوها، 

العاربة  من  حي  يومئذ  واأهلها  البالد،  من  وما�شاقبها  واأ�شالم  حلية 

، فاأجلوهم عنها، وحلوا م�شاكنهم منها، ثم 
)6(

الأولى، يقال لهم بنو ثابر

قاتلوهم، فغلبوهم على ال�شراة، ونفوهم عنها. ثم قاتلوا بعد ذلك خثعم 

ى ابن  اأْف�شَ اأي�شا، فنفوهم عن بالدهم، فقال �شويد بن جدعة اأحد بني 

ر، وهو يذكر ثابراً واإخراجهم اإياهم من م�شاكنهم، ويفتخر 
ْ

َنذير بن َق�ش

]الطويل[  :
)7(

بذلك وباإجالئهم خثعم

بادهْم  عــن  ثــابــًرا  ــا  ــن اأزْح اأ�شوُدهاونحن  فنحن  اأَبَحناها   
َ
ــي وَحــْل

َطو�لها وط���ال  ط��ال��ْت  �شنَة  و�أْقحَط عنها �لقْطُر و��ْشَودَّ عوُدها)8(�إذ� 

�شيُفنا  ُل  ليُ��َح��وَّ ��ر�ًة  ���شَ نكيُدها)9(ُوِج��دن��ا  بــقــوٍم  تْعيا  ُخــّطــة  اإذا 

ابن عبا�س باختالف عنه وعن جبري بن مطعم اأن خثعم وبجيلة ابنا اأمنار بن نزار بن معد بن 

عدنان، وهو قول ابن اإ�شحاق وم�شعب الزبريي«.

)1( ما بني القو�شني نقله ياقوت احلموي عن ابن الكلبي، معجم البلدان: )حلية(. ويف ديوان 

املف�شليات 113 عن ابن الكلبي.

)2( ابنا اأمنار: �شقطت من معجم البلدان.

)3( معجم البلدان: ال�رشاة. وينظر: ن�شوة الطرب 265/1.

)4( معجم البلدان: وانت�شبوا فيهم.

)5( احلقال: مو�شع الزرع. ويف معجم البلدان: جبال.

)6( يف �رشح اأ�شعار الهذليني 799/2: اأنه كان يف حلية قوم من الأزد هم بنو ثابر.فلعل هوؤلء 

كانوا من بقايا العرب العاربة ثم انتموا اإىل الأزد. وينظر: يف �رشاة غامد وزهران 409.

)7( ديوان املف�شليات 114، معجم البلدان )حلية(.

)8( ديوان املف�شليات: واأقحط عّنا.

)9( ديوان املف�شليات: يعيا. ويف �شدر هذا البيت اإ�شارة اإىل مكرمة كانت يف بني اأف�شى ابن 

نذير بن ق�رش بن عبقر، ذكرها عمرو بن اخلثارم البجلي يف اأبيات له، وكانوا اإذا نزل فيهم 

نازل عمدوا اإىل ماله فح�سبوه ودفعوه اإىل رجل ير�سون اأمانته، ومانوه -اأمدوه- باأموالهم 
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بالِدها ع��ن  خثعًما  نفينا  �شريُدهاون��ح��ُن   
ً
مــولــى ــاَد  ع حتى  تـُـَقــتَّــُل 

منهُم باليمامة  ــــْرٌق  ِف وفرٌق بخيف �لخيل تَْتَرى خدوُدها[)1(فريقين: 

ال�شراة،  عن  اإياهم  نفيهم  يذكر  وهو   
)2(

الخثارم بن  عمرو  وقال 

]الطويل[ وقتالهم اإياهم عنها:  

ُجــْلــُجــٍل دارِة  لــيــُث  ــا  كــاأن ُم�����ِدلٌّ ع��ل��ى �أ���ش��ب��ال��ه ي��ت��َه��ْم��َه��ُمنفينا 

تبينوا حتى  بالجمع  �شعروا  م)3(فما  رَّ يت�شَ مــا  النخل  ذات  ثـَـِنــيَّــَة 

كاأنها وال�شيوف  عليهم  ــم�شددنا  ــتــبــ�ــشّ بـــاأيـــمـــانـــنـــا غـــمـــامـــة ت

كاأنهم �لن�شاء  دون  لنا  ُم)4(وق��ام��و�  تَُخطَّ ل  ُجلِّلت  زهر  م�شاعيب 

َه��َزلَّ��ج ��ْع��ٍل  ���شَ ك��لُّ  �إل  ينج  ُمــْحــِرُمول��م  فْهو  ــمــاره  اأْط من  يخفُِّف 

ــون ثــابــراً  ــدع ــاأنــمــار وي ــوي ب ــل اأظلم)5(ون واهلِل  ونحن  القنا  ذي  على 

يَّ��ة 
�أحم�شِ  

ٌ
��ري��ة  ق�����شْ مواَح��ِب��ي��ِب��يَّ��ٌة  تَمَّ المكارم  ــرَع  ف بلغوا  اإذا 

قوَمنا �ل��ده��ِر  �آخ���َر  ِح��ق��اًل  وينَعموامنحنا  هنيئاً  يــرَعــْوا  كي  بجيلَة 

البجلي،  اهلل  عبد  ب���ن  جرير  اآِل  م�ن  َبجيلة  م�ن  اأ�سياخ  ]حدثني 

ما اأقام بني اأظهرهم، فاإذا ظعن اأدوا اإليه ماله ورحلوا معه، فاإن مات له بعري اأو �شاة اأخلفوه 

عليه، واإن مات اأو مات اأحد من اأهله وولده وَدوه، واإن قتل طلبوا بدمه، واإن �شلم اأحلقوه 

مباأمنه.املحرب243، من ا�شمه عمرو من ال�شعراء89.

)1( هنا ينتهي الن�س يف معجم البلدان، وبقية الن�س يف ديوان املف�شليات.

ديوان املف�شليات: فرقًا .... وفرقًا.  

بن بني جرير  امل�شهورة  املنافرة  اأبيات يف  له  مقل،  �شاعر  البَجلي:  اخلثارم  بن  عمرو  هو   )2( 

عبد اهلل البجلي وبني خالد بن اأرطاه الكلبي، معجم ال�شعراء 60، فرحة الأديب109.

)3( يف اأ�شل املعجم: بنية.والت�شويب من ديوان املف�شليات.

)4( يف اأ�سل املعجم: مل تخطم، وهي جتزم، وال�سواب من ديوان املف�سليات.

)5( ديوان املف�شليات: ذي الفنا.
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، اإلى اأعالي التربة، وهو واٍد ياأخذ 
)2(

 ف�شارت ال�شراة لبجيلة
)1(

قللالوا:[

من ال�شراة، ويفرغ في نجران، فكانت دارهم جامعة، واأيديهم واحدة، 

اأنمار، وزيد بن الغوث  حتى وقعت حرب بين اأحم�س بن الغوث بن 

اأربعون غالمًا،  اإل  منهم  يبق  لم  اأحم�س، حتى  زيد  فقتلت  اأنمار،  ابن 

فاحتملهم عوف بن اأ�شلم بن اأحم�س، حتى اأتى بني الحارث بن كعب، 

فنزلوا بهم، وجاوروهم، وعوف يومئذ �شيخ، فلم يزالوا في ديار بني 

زيد،  بني  على  الحارث  ببني  فاأغاروا  وقووا،  تالحقوا  الحارث حتى 

اإلى  اأحم�س  ورجعت  منهم،  بقية  اإل  ديارهم،  عن  ونفوهم  فقتلوهم 

ديارهم.

يليهم،  من  يغزون  محالها،  في  مقيمة  دارها،  في  ق�شر  تزل  فلم 

ويدفعون عن بالدهم، مجتمعة كلمتهم على عدوهم، حتى مرت بهم 

حداأة، فقال رجل من عرينة بن نذير بن ق�شر بن عبقر: اأنا لهذه الحداأة 

جار، فعرفت بالعرني، ون�شبت اإليه، فلبثت حينًا، ثم اإنها وجدت ميتة، 

وفيها �شهم رجل من بني اأف�شى بن نذير بن ق�شر، فطلب عرينة �شاحب 

اأف�شى جمعت لعرينة، فالتقوا، فظهرت عليهم  اإن  ال�شهم، فقتلوه، ثم 

 ،
)3(

الإ�شالم قلياًل حتى ظهر  يزالوا  فلم  بقية منهم،  اإل  فقتلوهم  عرينة، 

عنها،  ونفوهم  ديارهم،  عن  عرينة  فاأخرجوا  ق�شر،  قبائل  واجتمعت 

 وبلغه اأمرهم:  
)4(

فقال عوف بن مالك بن ذيبان]الق�شري[

)1( زيادة من ديوان املف�شليات.

)2( ينظر: �شفة جزيرة العرب 233.

)3( معجم البلدان )اخل�شو�س( عن ابن الكلبي.

)4( زيادة من ديوان املف�شليات 115.
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]الطويل[  

جاءني حين  بِه  اأعلْم  ولْم  حديٌث ب�شحر�ِء �لُخ�شو�ِص عجيُب[)1(]اأتاني 

يقينُُه  اأتــانــي  ــا  ــّم ل وُم�شيُب[)2(]ت�شاَمْمتُُه  ُمخِطٌئ  منهْم  واأفــرَع 

ثُت قومي �أحدُث �لدهر بينهم وع��ه��ده��ُم ب��ال��ن��ائ��ب��اِت ق��ري��ُبوُحدِّ

فاإنهْم ــي  ــان اأت ــا  م حــقــاً  يــُك  تــنــوُبفـــاإْن  الــنــائــبــات  ــا  م اإذا  كـــرام 

وغنيهم الــغــنــي  مــدنــي  رطيُب)3(فــقــيــرُهــم  للمْعتَفين  َوَرٌق  ــه  ل

ِبُهلِكهم يفرحون  قومي  ن�شيُبونُبِّئت  ــاِت  ــِدي ــْن ــُم الْ ِم  �شياأتيهم 

ف�شاروا  بينهم،  كانت  التي  الحروب  عن  بجيلة  بطون  فتفرقت 

، فلحق عْظمُ 
)4(

لهم في بالدهم العرب، مجاورين  قبائل  متقطعين في 

بن  كالب  بن  وعمرو  ربيعة  بن  كالب  بن  جعفر  ببني  ر 
ْ

ق�ش بن  ُعرينَة 

ربيعة بن عامر بن �شع�شعة، ولحقت قبيلتان من عرينة: غانمُ ومنقذ ابنا 

ْبَعة 
َّ
مالك بن هوازن بن عرينة بكلِب بن وَبرة، وان�سمت َمْوِهبُة بن الر

ابن هوازن بن عرينة اإلى بني �ُشليم بن من�شور، ودخلت اأبيات من عرينة 

في بني �شعد بن زيد مناة بن تميم. و�شارت بطون �َشْحَمة بن �شعد بن 

عبداهلل بن ُقداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن اأنمار، وُن�شيب 

ابن عبد اهلل بن قداد، في بني عامر بن �شع�شعة.

وكانت بنو اأبي مالك بن �شحمة وبنو �شعد بن �شحمة بن �شعد بن 

الوحيد بن كالب وعمرو بن كالب. وكان  بني  عبداهلل بن قداد، في 

)1( زيادة من ديوان املف�شليات ومعجم البلدان.

)2( زيادة من معجم البلدان.

)3( ديوان املف�شليات: ُمبدي الغنى. معجم البلدان: ورق لل�شائلني.

)4( هنا انتهى النقل املطابق يف ديوان املف�شليات، ويورد الأنباري بع�شًا من اأخبار تنقل بطون 

بجيلة بني القبائل باخت�شار.
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باب.  بنو اأبي اأ�شامة بن �شحمة في بني اأبي عمرو بن كالب ومعاوية ال�شِّ

وكانت عاديُة بن عامر بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الَغْوث بن 

اأنمار، في بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن �شع�شعة. وكانت 

ُذبيان  بني عامر بن �شع�شعة. وكانت  م بن عامر بن قداد في  بنو ُج�شَ

وَقطيعة ابنا عمرو بن معاوية بن زيد بن الغوث بن اأنمار، في بني عامر 

ابن �سع�سعة، وكانت بنو ِفتيان بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن 

م بن عامر بن قداد ببني  اأنمار، في بني الحارث بن كعب. ولحقت ُج�شَ

الحارث بن كعب اأي�شًا.

بني  في  اأنمار  بن  الغوث  بن  له -  فر�ش  وُكبة  ة - 
َّ
ُكب قي�ش  وكانت 

ُمَنبه بن ُرْهم بن معاوية  ، و�شارت بنو َعقيدة وبنو 
)1(

جعفر بن كالب

ابن اأ�ْشلم بن اأحم�س بن الغوث بن اأنمار، في بني �َشدو�س بن �شيبان بن 

ثعلبة بالبحرين، واأبيات من العتيك بن الربعة بن مالك بن �شعد مناة بن 

نذير بن ق�شر، وبعمان منهم اأنا�س، وعْظُمهم بنجران، مجاورين لبني 

الحارث بن كعب، وفي البادية فيما بين اليمامة والبحرين بطن من بني 

اأهل  ومعهم  ال�ساعر،  القتال  قي�ش  رهط  الجالِعم،  لهم  يقال  �ُسْحمة، 

اأبيات من قي�س، ومنهم الذي يقول:   

]الطويل[   

كلها �شحمة  اأبـــنـــاء  ــا  ــغ ــل اأب لَجلعِماأل  وُذلًّ  منهم،  َجلعٍم  بني 

مــنــُكــُم اأنــــا  مــنــي ول  اأنـــتـــُم  ّرِمفــا  �لُمتَ�شَ �لَعرَفِج  حريِق  َف��ر����َص 

ولحقت طائفة من بني ُمحلِّم بن الحارث بن ثعلبة بن �شحمة ببني 

)1( الأغاين 138/11.
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محلم بن ذهل بن �شيبان، واأقامت طائفة منهم في بجيلة، فقال رجل 

]الطويل[ منهم في ذلك:  

نا فبع�شُ ِق�شمتين  ق�َشمونا  و�ئ��ِللقد  بن  لبكِر  و�لأخ���رى  بجيلُة 

هنا ول  هــنــاك  ل  ــا  غــمًّ ُمـــتُّ  القوابِلفقد  اأيدي  بين   
ٌ
�ِشقط  مات  كما 

]الوافر[  لقومه حين تفرقوا في العرب:  
)1(

وقال البجلي

�أْوٍب ك���ل  ف���ي  ق���ت���ُم  ُف���رِّ كـــتـــفـــريـــِق الإلـــــــه بـــنـــي مـــَعـــدِّل��ق��د 

وَمْجِد)2(وك��ن��ت��ْم ح����وَل م�����رو�ٍن ُح��ل��وًل م��اأثَ��َرٍة  �أه���َل  �أك��اِر���َص 

��ْع��ِدف���ف���ّرق ب��ي��ن��ك��م ي�����وٌم ع��ب��و���ٌص م��ن �لأي�����ام ن��ح�����ٌص غ��ي��ُر ���شَ

فكانت قبائل بجيلة في قبائل بني عامر بن �شع�شعة، وكانوا معهم 

، فتزعم بجيلة اأن َمْغراء الُعرني - وهو َعرينة بن نذير بن ق�سر 
)3(

يوم جبلة

 ،
)5(

 يوم جبلة
)4(

لقيَط بن زرارة اأنمار - قتل  ابن عبقر، وهو بجيلة بن 

]الطويل[ وقال �شاعرهم:  

برمِحه لقيطاً  �أرَدى  �ل��ذي  الُمَقنُّعومنا   
ُّ
الَكِمي وْهو  فا  ال�شَّ غــداَة 

لوجِهه لقيطاً  كــبَّــت  ــٍة  و�أق����ب����ل م��ن��ه��ا ع���اِن���د ي��ت��دف��ُعبــجــيّــا�ــشَ

)1( عمرو بن اخلثارم البجلي، كما يف اأن�شاب الأ�رشاف 24/1.

)2( اأكار�س: جمتمعون.ويف الأن�شاب: جميعًا.

)3( الأغاين 138/11، وفيه اأن قبائل بجيلة كلها قد �شهدت يوم جبلة اإل بني ق�رش؛ ب�شبب حرب 

كانت بينهم وبني بقية بجيلة.

)4( لقيط بن زرارة التميمي، كان �سيد بني زرارة، واأبوه زرارة بن عد�ش �سيد متيم، قتل يوم 

جبلة.جمهرة الن�شب 198.

)5( الذي ورد اأن �رشيح بن الأحو�س الكالبي هو من طعنه، ثم ُحمل ومات من يومه، وقيل: 

اإن الذي طعنه هو جزء بن خالد بن جعفر الكالبي، اأو عوف بن املنتفق العقيلي.الأغاين 

.144/11
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فكانت عادية بن عامر بن قداد من بجيلة في بني عامر بن �شع�شعة، 

اأبي بكر بن كالب، ومنهم  وكانت �ُشحمة بن معاوية بن زيد في بني 

نفر مع ُعكل.

بن   
ُ
ف�شاأل جرير الإ�شالم،  اهلل  اأظهر  يزالوا على ذلك حتى  فلم   

)1([
- بن مالك بن ن�سر بن ثعلبة بن ج�سم 

)2(
ليل عبد اهلل بن جابر-وهو ال�سَّ

 بن حزيمة بن حرب بن علي بن مالك بن �شعد مناة بن 
)3(

ابن عويف

اأن  اأراد  لما    الخطاب  بن  عمر  اأنمار،  بن  عبقر  بن  ق�شر  ابن  نذير 

، اأن يجمعهم له، ويخرجهم من 
)4(

يوجهه لحرب الأعاجم ]بالعراق[

 على �شدقات 
)6(

اإلى عماله  
)5(

فيه له ذلك، وكتب  القبائل، ففعل  تلك 

تلك الأحياء كلها كتابًا ُن�شخته: 

اأمير  الخطاب  بن  الرحيم، هذا كتاب من عمر  الرحمن  اهلل  »ب�شم 

بلَغته ر�شالتي من  اإلى من  اإلى جرير بن عبد اهلل، كتاب مني  الموؤمنين 

 
ّ
بادية العرب من �ُشليم وكلب وعامر والحارث بن كعب ومْن لم اأُ�شم

بن  اإن جرير  عاِة عليهم، 
ُّ

ال�س والعالء،  وثابت  الهيثم  واإلى  منهم،  ه 
َ
ذكر

عبد اهلل ذكر جواَر قومه اإياكم واغتراَبهم في الجاهلية عن دار قومِهم 

اأردُت  ما  لخيٍر  راأيي  بمبلغ  ق�سيت  كنُت  وقد  بينهم،  كانت  لحرب 

الكلبي، وزاد عليه ن�س كتاب عمر بن  ابن  املطابق عن  النقل  الأنباري  ا�شتكمل  )1( من هنا 

اخلطاب اإىل جرير بن عبد اهلل البجلي.

)2( زيادة من ديوان املف�شليات.

)3( ديوان املف�شليات: عوف.

)4( زيادة من ديوان املف�شليات.

)5( املف�شليات: له.

)6( هنا انتهت رواية معجم ما ا�شتعجم، والزيادة من ديوان املف�شليات.
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 من العرب اأ�سلموا 
ّ
 من العرب كانوا في حي

ٍّ
-واهلل يوفق- اأّن اأيّما حي

معهم فهم معهم.

 وقوُمه الذي كان من اغتراب قومهم والحرَب 
ٌ
فلما ذكر لي جرير

، و�سِهد له ع�سابة من  التي كانت بينهم، واأتاني بكتاب ر�شول اهلل 

ُد جريٍر، رددُت قوَمه الذين في جواركم   و�ُشهَّ
ٌ
َق جرير دِّ الم�شلمين، و�شُ

 من هذه الأحياء دون قوم جرير اإن كنتم 
ُ
اإليه، فال تحوُلنَّ اأيتها المعا�شر

ْنَتِه 
َ
هم اأمري-اأي يحركهم-بذلك من كان ُم�سلمًا، وْلي م�سلمين، فلينُف�سْ

 زْعِم جريٍر وقوِمِه ممن يزعمون اأنهم قومهم 
ُ
اإلى ذلك، ومن كان له غير

عندي  معه  الذي   
ّ
والحي جريراً  َفْليقاوموا  فاأَقِبلوا   

َّ
فاإَِلي فيكم،  واأنهم 

باأموالهم  اهلل  �سبيل  في  وْليهاِجروا مع جريٍر وقومه  تعاَلى،  اهلل  �ساء  اإن 

هم فاإنها اأعظمُ درجًة عند اهلل واأولئك هم الفائزون. هذه ُحّجٌة  واأنف�سِ

لجرير  مّني  وت�شليٌم  اإليهم،  مني  واإْعذاٌر  الأمانَة  ا�شترعيت  مْن  على 

وقوِمه.

�سِهد العبا�ُش بن عبد المطلب، وعثمان بن عفان، وخالد بن الوليد، 

وزيد بن ثابت، وعبد الرحمن بن عوف، و�شعد بن مالك، وعبد اهلل بن 

 قد �سلَّم لجريٍر وقوِمه، و�سّلم لهم ِن�ساَلهم الأحياَء 
َ
اأرقم؛ على اأن عمر

عن قومهم و�سّدقه قوُمه بقوِلهم، ف�سيروا ُم�سلمين. وكتب عبد اهلل بن 

اأرقم في �سّواٍل �سنَة اأربَع ع�سرَة َمرِجَع جريٍر وقوِمه من ال�سام[.

واأقامت خثعم بن اأنمار في منازلهم من جبال ال�شراة وما والها 
)1([

)1( يف معجم البلدان )بارق( عن ابن الكلبي.
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، وجبل يقال له بارق، وجبال معهما، حتى   جبل يقال له �شنٌّ
)1(

]في[
 في البالد، فقاتلوا 

)2(
مرت بهم الأزد في م�شيرها من اأر�س �شباأ، وتفرقها

اأزد  ونزلتها  منازلهم،  عن  واأجلوهم  جبالهم،  من  فاأنزلوهم  خثعمًا، 

الإ�شالم  الأزد، فظهر  القبائل من  وبارٌق ودو�ٌس، وتلك  �شنوءة: غامٌد 

.
)3(

وهم اأهلها و�شكانها[

وما  البالد  تلك  �ساقب  وما  َبة، 
َ
وُتر َة  ِبي�سَ بين  ما 

ُ
ونزلت خثعم 

)4([
والها، فانت�شروا فيها اإلى اأن اأظهر اهلل الإ�شالم واأهله،[ فتيامنت بجيلة 

وخثعم، فانت�شبوا اإلى اأنمار بن اأَرا�س بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 

مالك بن زيد بن كهالن بن �شباأ، وقالوا: نحن اأولد قحطان ول�شنا اإلى 

معد بن عدنان.

َمثان بن عوِذ َمناة بن  ر بن عمرو بن الطَّ
ْ

وتيامنت النََّخع، وهو َج�س

َة وما والها   بن اإياد بن نزار، فنزلت ناحيَة بي�سَ
ِّ
يقُدم بن اأْف�سى بن ُدْعِمي

من البالد، واأقاموا بها، ف�شاروا مع مذحج في ديارهم، وانت�شبوا اإليهم، 

فقالوا: النَخع بن عمرو بن ُعَلة بن جْلد بن مالك بن اأدد بن زيد، وثبتوا 

اأ�شلهم،  بن�شبهم، ويعرفون  يقرون  فاإنهم  اإل طائفة منهم،  على ذلك، 

ك�شرى،  على  اإياداً  يح�ش�س  وهو   
)5(

الإيادي يعمر  بن  لقيط  فقال 

زيادة لزمة.  )1(

)2( معجم البلدان: وتفرقهم.

)3( �شفة جزيرة العرب 234.

)4( معجم البلدان )تربة( عن ابن الكلبي.

)5( �شاعر جاهلي مقل، �شيد من �شادات اإياد، كان كاتبًا وترجمانًا لك�رشى، له ق�شيدة م�شهورة 

 ،266 املوؤتلف واملختلف  اأحدثوه؛  ب�سبب حدث  لهم  فيها قومه من غزو ك�رضى  يحذر 

ال�شعر وال�شعراء 199/1.
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]الب�شيط[  :
)1(

ويعيرهم �شنيعهم

لنائبٍة ا  بع�شً كْم  بع�شُ يـــَدْع  النََّخعاول  ِبي�َشَة  باأعَلى  تركتُْم  كما 

باأبدانهما،  منازلهما  نزولهما  وفي  وثقيف،  النَخع  في  روينا  وقد 

حديثًا اآخر.

َمثان، وهذا خالف قولهم.  اأم النخع بن عمرو: بنُت عمرو بن الطَّ

واأم ثقيف: بنت �سعد بن هذيل بن مدركة.

يومًا  ثقيٌف والنَخع  ُذِكر   :
)3(

، قال
)2(

اأبي �شالح الكلبي عن  حدثني 

: اإن ثقيفًا والنخع ابنا خالة، واإنهما خرجا في 
)4(

عند ابن عبا�س، فقال

لها  فعر�س   ،
)5(

لها َجدٌي  معها  �شاٌة،  فيها  لهما،  ُغنيمة  ومعهما  ُنْجعة 

الجدي،  ذات  ال�شاة  اأخذ  على  فاأرادهما  اليمن،  ملوك  لبع�س  ق  دِّ ُم�شَ

فقال له: خذ منها ما �شئت. فقال: هذه ال�شاة الحلوب. قال: اإنما نعي�س 

ويعي�س جديها منها، فخذ غيرها. فاأبى.

اإلى  اأحدهما  فاأ�شار  بقتله،  ا  وهمَّ �شاحبه،  اإلى  اأحدهما  فنظر  قال: 

ل�شاحبه:  اأحدهما  قال  ثم  قلبه،  ففلق  ب�شهم،  فرماه  ارمه،  اأن  �شاحبه 

َق 
ِّ
ت�شر اأن  واإما  َق، 

ِّ
واأُ�َشر َب 

ِّ
ُتَغر اأن  فاإما  واحدة،  اأر�ٌس  ماتحملنا  واهلل 

 - وهو ثقيف-: فاإني اأغرب. وقال النخع - وا�سمه
ّ
ي َب. فقال َق�سِ

ِّ
واأغر

 

)1( ديوانه 43.

)2( اأبو �شالح املعلم، �شاحب الكلبي، املعارف 547، املحرب 475.

)3( معجم البلدان )الطائف(: »روى اأبو �سالح: ُذكرت ثقيف عند ابن عبا�ش فقال«؛ وذكر 

الق�شة مع اختالف قليل يف الألفاظ.

)4( اخلرب يف اأن�شاب الأ�رشاف 27/1 بال�شند نف�شه.

)5( معجم البلدان: ومعهما اأعنز لهما وجدي
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ق.
ِّ
ر-: فاإني اأ�سر

ْ
َج�س

َة باليمن، فلما كثر ولده تحول اإلى  قال: فم�سى النَخع حتى نزل ِبي�سَ

الُقرى  اأتى وادي  َق�شي حتى  اليوم، وم�شى  اإلى  منازلهم  ثينة، فهي  الدَّ

وياأوي  بالنهار،  يعمل  فكان  لها،  ولد  ل  كبيرة،  يهودية  بعجوز  فنزل 

ا، واتخذته ابًنا، فلما ح�شرتها الوفاُة قالت له:  اإليها بالليل، فاتخذها اأمًّ

ياهذا، ل اأحد لي غيرك، وقد اأردت اأن اأكرمك، لإلطافك اإياي، واإنما 

كنت اأعدك ابني، وقد ح�شرني الموت، فاإذا اأنت واريتني، فخذ هذا 

، وهذه الق�سباَن من الِعنب، فاإذا اأنت نزلت واديًا تقدر على 
)1(

الذهَب

الماء فيه، فاغر�شها فيه، فاإنك تنتفع بها.

وماتت، فاأخذ الذهَب والق�شبان، ثم اأقبل، حتى اإذا كان قريبًا من 

يلة - ويقال زبيبة - ترعى  وج، وهو الطائف، اإذا هو باأمة يقال لها ُخ�سَ

، فاأ�شر في نف�شه طمعًا فيها، وفطنت له، فقالت: كاأنك 
)2(

ثالثمئة �شاة

اإي واهلل. قالت: واهلل  الغنم ؟ قال:  تقتلني وتاأخذ  اأ�شررت في طمعًا: 

لو فعلت لذهبت نف�شك ومالك، واأخذت الغنم منك. اأنا جارية عامر 

ابن الظرب العدواني، �شيد قي�س وحكمها، واأظنك خائفًا طريداً. قال: 

اأدلك على خير مما  فاأنا  اأنت؟ قال: نعم. قالت:   
ٌّ
نعم. قالت: فعربي 

الجبل،  في�شعد هذا  يقبل،  لالأياب  ال�شم�س  اإذا طفلت  اأردت؛ مولي 

ثم ي�شرف على هذا الوادي، فاإذا لم ير فيه اأحداً، و�شع قو�شه وجفيره 

وثيابه، ثم ينحدر في الوادي لق�شاء حاجته، ثم ي�شتنجي بماء من العين، 

ثم ي�شعد فياأخذ ثيابه وقو�شه، ثم ين�شرف، فيخرج ر�شوله، فينادي: األ 

)1( معجم البلدان: الدنانري.

)2( معجم البلدان: فاإذا هو باأمة حب�شية ترعى مئة �شاة.
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اأراد الدرمك واللحم والتمر واللبن، فلياأت دار عامر بن الظرب.  من 

ثيابه  و�شع  فاإذا  عندها،  له  واكمن  ال�شخرة،  اإلى  فا�شبقه  قومه،  فياأتيه 

وقو�شه فخذها، فاإذا قال لك: من اأنت ؟ فقل: غريٌب فاأنزلني، وطريٌد 

فاآوني، وعزٌب فزوجني، فاإنه �شيفعل.

 بن منبه، واأنا 
ّ
، فقال له: من اأنت؟ فقال: اأنا ق�شي

ّ
ففعل ذلك ق�شي

طريٌد فاآوني، وغريٌب فاأنزلني، وعزٌب فزوجني. فان�شرف به اإلى وج، 

وخرج مناديه فنادى: األ من اأراد الخمر واللحم والتمر واللبن، فلياأت 

اأكلوا  فلما  قومه،  من  حوله  كان  من  كل  فاأقبل  ظرب.  بن  عامر  دار 

األ�شت �شيدكم وابن �شيدكم وحكمكم؟  وتمجعوا وفرغوا، قال لهم: 

قالوا: بلى. قال: هذا ق�شي بن منبه، وقد زوجته ابنتي، واآويته معي في 

داري، واأمنته. قالوا: نعم، فقد جوزنا ما فعلت.

في  وهم  ودار�شًا،  وُج�شم  عوفًا  له  فولدت  زينب،  ابنته  فزوجه 

في  قليلة  اأبيات  اأهل  اليمن؛ وهم  في  انت�شبوا  بال�شراة، و�شالمة،  الأزد 

بني ن�شر بن معاوية، ثم هلكت زينب، فزوجه ابنة له اأخرى، يقال لها 

اأم النَّمر  رة بن ق�سي، والِم�سك بنت ق�سي، وهي  اآمنة، فولدت له نا�سِ

فقالوا:  فاأنبتت،  وّج،  بوادي  الق�شبان  تلك  ق�شي  وغر�س  قا�شط،  ابن 

تلك  واأنبت  اأّمنه وزّوجه،  حتى  عامراً  ثقف  اأثقفه! حين  ما  اهلل،  قاتله 

الق�سبان حتى اأطعمت، ف�سمي ثقيفًا يومئذ، فلم تزل ثقيف مع عدوان 

حتى ربلوا، فاأخرجوا عدوان من الطائف. واإنما �سمي الطائف، فيما 

ِدف دمًا في  : اأ�ساب رجٌل من ال�سَّ
)1(

اأخبرني اأبو م�شكين المدني، قال

)1( هذا الن�ش يف معجم البلدان )الطائف(، وفيه: »قراأت يف كتاب ابن الكلبي، بخط اأحمد 

اأبي م�سكني عن رجل من ثقيف كان عاملا  النحوي: قال ه�سام عن  بن عبيد اهلل حمجج 

1-Eftraq_Obaid.indd   69 27/6/10   10:03 AM



70

مون، وكان قتل ابن عم له،  قومه بح�شرموت، وكان يقال لل�شدفي الدَّ

]الوافر[ فقال في ذلك:  

ــــــرُت عــمــراً  ــاهــل اأْوَج ــة ن ــرب ف��م��ا ل���ي ب��ع�����������ده �أب������د�ً ق����ر�ُروح

ثم خرج هاربًا حتى نزل بوّج، فحالف م�سعود بن معتب ومعه مال 

عظيم، فقال لهم: هل لكم اأن اأبني لكم طوفًا عليكم، يكون لكم ردءاً 

من العرب ؟ قالوا: نعم. فبنى لهم بماله ذلك الطوف، ف�سمي الطائف؛ 

.
)1(

لأنه حائٌط يطيف بهم

ف�شاروا  النَخع،  فارقهم  اأن  بعد  اإياد  من  قبائل  واجتمعت  قال: 

م�شرقين في اآثار ق�شاعة والقن�شيين، وكان لهم �شرف في اأهل تهامة، 

ومنزلة فيهم، وعزٌّ ومنعة في ذلك الزمن، تعرفه العرب؛ وتخلفت عنهم 

عيالن،  بن  قي�س  بن  عمرو  بن  عدوان  اأخوالهم  مع  واأقاموا   ،
)2(

ثقيف

اإلى جانب الطائف، وظعنوا عن م�ساكنهم، ونزلتها كنانة بن خزيمة بن 

مدركة بعدهم.

والأر�س التي كانت فيها حرب اإياد واإخوته، حين اأجليت اإياد من 

تهامة، يقال لها: خانق، وهي لكنانة.

عن  الكندي،  مخو�س  بن  عميرة  بن  معاوية  عن  اأبي   حدثني 

بالطائف«.

)1( رمبا كان بناء هذا ال�سور اأقدم من ذلك؛ لأن ا�سم الطائف قدمي، اأما م�سعود بن معتب فهو 

يف اجلاهلية املتاأخرة، وكان يف زمن اأبرهة. ال�شرية النبوية 48/1.

)2( يف اأن�شاب الأ�رشاف 25/1: »واأقام َق�شي بن منبه بن النبيت بن من�شور بن يقدم بن اأف�شى 

بن دعمي بن اإياد بن نزار وولده بالطائف، وَق�سي هو ثقيف، ثم انت�سبوا اإىل قي�ش فقالوا: 

ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن من�سور بن عكرمة بن خ�سفة بن قي�ش بن عيالن، 

فلذلك يقال اإن ثقيفًا بقية من اإياد«.
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واإياد  ر  وُم�شَ ربيعة  اأقامت  قال:  المطلب،  عبد  بن  عبا�س  بن  اهلل  عبد 

وَظْعنهم عن بالدهم،  نزار،  بن  اأنمار  م�شير  بعد  منازلها وديارها،  في 

ت، حتى اإن كان الرجل ليولُد له في الليلة الع�شرُة 
َ
 اإياد وكُثر

)1(
َبَلت

َ
فر

الواحد،  الولد  اإل  ال�شهر  في  وربيعة  لم�شر  وليولد  ذلك،  من  واأكثر 

وهما  الَغمامتان،  فيهم  وكان  نابتُتهم،  وتالحقت  قبائلهم،  فكثرت 

قبيلتان، والكردو�شان من اإياد، فبغت على اإخوتهم، حتى كان الرجل 

فيه.  بما  اأحق  فيكون  َبعي، 
َّ
الر اأو  ري  الُم�شَ باب  على  قو�شه  ي�شع 

فيزعمون - واهلل اأعلم - اأنهم �سمعوا مناديًا في جوف الليل، على راأ�ش 

الأنجاد،  لم�شر  البالد،  في  اظعنوا  اإياد،  مع�شر  »يا  يقول:  جبل، وهو 

من  تهامة  اإلى  فلي�س   ،
)2(

�شنداد باأر�س  فُحّلوا  الف�شاد،  في  عثتم  قد 

، فكان يموت منهم في اليوم والليلة المئة 
)3(

معاد«. ورماهم اهلل بقرح

 فقال رجل �شالح منهم: يا مع�شر اإياد، اإنما رماكم اهلل بما 
)4(

والمئتان،

اأمرتم  فقد  البالد،  هذه  فا�شخ�شوا عن  اأبيكم،  بني  على  لبغيكم  ترون 

بذلك، ل ي�شيبكم اهلل بعذاب.

وحدثني اأبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأن�شاري، عن 

اإياداً من تهامة  اأخرج اهلل  ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبا�س، قال: 

هبت   
)5(

ت اأَرمَّ اإذا  حتى  الَجْدَب،  نعمهم  على  اهلل  وبعثه  بال�شمال، 

ال�شمال، فا�شتقبلتها النعم، فخرج بها من تهامة. ولذلك يقول اأمية بن 

)1( ربلت: كرث عددها.

)2( �شنداد: نهر فيما بني احلرية والأبّلة.

َقُّ فاأ�شاب كلَّ رجل منهم بّقتان.
)3( الأغاين 91/3 عن ابن الكلبي: وقع على اإياد الب

)4( اأن�شاب الأ�رشاف 25/1.

)5( اأرّمت: بليت.
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]المن�شرح[   :
)1(

اأبي ال�شلت

الدهـ ــي  ف تهامة  ــوا  ــن دمَّ ��ُماآبـــاوؤنـــا  �إ���شَ هْم  بجي�شِ �ِرو�ش���الت 

�لنعمق���وم���ي �إي�������اٌد ل���و �أن���ه���م �أم����ٌم  ف��ت��ج��زر  �أق���ام���و�  ل���و  �أو 

ومْن� �نت�شْبُت  �إذ�   
ٌّ
َق�شي ـــدُم الــقــدُمج��ّدي  ـــق ــوٌر بــحــقٍّ وي ــش ــ� ـ

�إذ� �ل���ع���ر�ق  ���ش��اح��ُة  ل��ه��م  والــقــَلــُمق���وم  ــطُّ  ــِق وال جميعاً  ــاروا  ــش �

حتى  والها،  وما  بتهامة  اإخوتها  مع  تزل  لم  اإياداً  اإن  ويقال 
)2([

ر وربيعُة على اإياد، فالتقوا بناحية  اأوقعت بينهم حرب، فتظاهرت م�شَ

خزينة،  بن  كنانة  بالد  من  اليوم  وهي  خانق،  لها:  يقال  بالدهم،  من 

فُهزمت اإياد، وُظِهر عليهم، فخرجوا من تهامة.

التي كان  للجارية  الغمي�شاء،  يوم  قتله خالد  الذي  الكناني   
)3(

وقال

]الطويل[   :
)4(

يتع�شقها

فوجدتكْم طالبتُكم  اإن  ــِك  ــِت �لِخو�نِق)5(اأَري باإحدى  �أو  يوماً  بَحْلية 

عا�شٌق  يُ��نَ��ّوَل  �أْن  ��ا  ح��قًّ ي��ُك  و�لَود�ئِق�أل���م  َرى  �ل�شُّ �إدلج  يَُكلَُّف 

فقال اأحد بني خ�شفة بن قي�س بن عيالن في ذلك:  

]الوافر[  

��م��ر�ٍت ق���د بَ��ِري��ن��ا�إي������اد�ً ي���وم خ���ان���َق ق���د وِط��ْئ��ن��ا ب��خ��ي��ٍل م�����شُْ

الُمحجريناتَ���ع���اَدى ب��ال��ف��و�ر���صِ ك���لَّ ي��وٍم  تَحمي  الحرِب  ِغ�شاَب 

)1( ديوانه 128.

)2( معجم البلدان )خانق( عن ابن الكلبي.

)3( �شقط خرب الكناين و�شعره من معجم البلدان.

)4( ال�شرية النبوية 76/4، تاريخ الطربي 69/3.

)5( ال�شرية وتاريخ الطربي: بحلية اأو األفيتكم باخلوانق.
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وبال�شـبايا ــاِب  ــه ــنِّ ــال ب ُمَجّدلينا[فـــاأُبْـــنـــا  �ل��دي��اِر  ف��ي  ��َح��و�  و�أ���شْ

الكوفة،  �شواد  بناحية   ،
)1(

�شنداد ونزلوا  منازلها،  من  اإياٌد  فظعنت 

فاأقاموا بها دهراً.

ْو�شي، عن رجل منهم  حدثني اأبوزهير بن عبد الرحمن بن َمْغراء الدَّ

ُمز ُرُهٌن من اإياد وغير اإياد 
ْ
: كان عند ِك�سرى بن ُهر

)2(
كان عالمًا، قال

ِريََّة لأَ�ساِورته فيرمونها، فيوالون فيها  من العرب، وكان ك�سرى ي�سع الدَّ

بالنُّ�شاب، فقال رجل من الرهن الذين من اإياد: لو اأنزلني الملُك رميت 

مثل رْميهم. فاأُخبر بذلك ك�شرى، فاأمر به فاأُنزل، فرَمى فاأجاد الرمي. 

قال:  رْميي.  يرمي  كلهم  قال:  رميك؟  يرمي  من  قوِمك  اأفي  له:  فقال 

فاأتني منهم بثالِثمئة رجل اأو اأربعمئة، يرمون مثل رميك. فجاءه بهم، 

وبين  بينه  فيما  الطريق  على  مرا�شَد  وجعلهم  عنده،  يكونون  فكانوا 

اإلى نهِر الملك  اأحد عليهم. وكان ما بين المدائن  الفرات، لئال يعبره 

ومعها  �شيرين  فخرجت  قال:  له،  حائَط  ل  الب�شاتين  من  واحٌد  َمرٌج 

له  يقال  الإياديين،  من  رجل  لها  فعر�س  ؛ 
ٌّ

رومي واأ�شلها   ،
)3(

جواريها

العرب  فجعلتهما  قال:  بهن،  فعبثا  له،  �شاحب  معه  وكان  الأْحمر، 

]الرجز[ ْين؛ قال راجزهم:  
َ
الأْحمر

���و�د�الأَحــــــمــــــراِن اأهـــلـــكـــا اإيـــــادا وح���َرم���ا ق��وَم��ه��م��ا �ل�������شَّ

اإليهم عدتهم من الفر�ش، وهرب  ف�سكوا ذلك اإلى ك�سرى، فبعث 

الأحمران، فاأنذرا اأ�شحابهما، فلحقتهم الفر�س وقد عبروا دجلة، وقد 

)1( الأ�شنام 83، ال�شرية النبوية91/1، ن�شوة الطرب 317/1.

)2( اخلرب يف الأغاين 355/22 برواية اأخرى لبن الكلبي عن ال�رشقي بن القطامي.

)3( يف الأغاين: حتى اأ�سابوا امراأة من اأ�رضاف العجم كانت عرو�سًا قد ُهِديت اإىل زوجها.
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كان قال لهم ك�شرى: خذوهم اأخذاً. فلحقوهم، فجثا الإياديون على 

َكب، فرموا ر�شقا واحدا، فاأعَمْوهم جميعًا، فاأخبر ك�شرى بذلك، 
ُّ
الر

فبعث اإليهم الخيل، واأمر لقيط بن يعمر بن خارجة بن عْوبَثان الإيادي، 

قومه،  داد  �سِ من  كان  من  اإلى  يكتب  اأن  ك�سرى،  عند  محبو�سا  وكان 

فيما بينه وبين الجزيرة، اأن يقبلوا اإلى قومهم، فيجتمعوا، ليغير على اإياد 

كلهم، فيقتلهم.

 :
)1(

قال: فكتب لقيٌط اإلى قومه ينذرهم ك�شرى، ويحذرهم اإياه

]الوافر[  

لَقيٍط مــن  ال�شحيفة  ــي  ف ــاٌم  ــش اإياِد)2(� مــن  بــالــجــزيــرة  مــن  على 

ــاً  ــف ــي ــم َدل ــك ــي ــاأت ــَث ي ــي ــل ــقــاِدبــــاأن ال ـــْوُق الــنِّ ــُكــُم �ـــشَ ــْل ــَغ ــا يَــ�ــشْ ف

ويروى: باأن الليث ك�سرى قد اأتاكم.

]الب�شيط[   :
)3(

وكتب اإليهم اأي�شا بق�شيدة اأولها

الجرعا  محتلها  مــن  عبلة   هاجت لي الهم والأحزان والوجعايـــادار 

ويروى: قد هجت لي الهم والأحزان والوجعا.

يقول فيها: 

�َشراتهم فــي  ــْل  ــلِّ وَخ اإيــــاداً   �إني �أرى �لر�أَي -�إْن لم �أُْع�َص قد- ن�شعااأبــلــغ 

اأموركُم كانت  اإذا  نف�شي  لهف  فاجتمعايا  �لنا�ص  �أْم��ُر  و�أُحِكَم  �شتى 

لكُم �أب���ا  ل  ق��وم��اً  ت��خ��اف��ون  �شرعا�أل  بَى  �لدَّ كاأر�َشال  �إليكم  �أم�شو� 

)1( ديوانه)رواية ابن الكلبي(31.

)2( الديوان والأغاين: اإىل من.

)3( ديوانه 33.
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ت��اآيَ��ْوك��م ع��ل��ى حنَق ق���وٍم  نفعا)1(�أب��ن��اء  �أم  �هللُ  ��رَّ  �أ���شَ ي�ْشعرون  ل   

لكم  الِحراب  ي�ُشنون  يوم  كل  هجعافي  غافل  مــا  اإذا  يهجعون  ل   

بَُلْهِنية  ــي  ف نــيــامــاً  اأراكــــم  )2(مــالــي 
وقد ترون �شهاَب �لحرب قد �شطعا

بها  لتفجعّن  بي�شتكم  ق��وم  الجذعا)3(ي��ا  الأزلم  عليها  اأخاف  اإني 

ُغ��يُ��ر�ً كنتم  �إن  لت��اأم��ن��و�  ق��وم  جمعاي��ا  وم��ا  ك�شرى  ن�شائكُم  على 

�أ�شلكُم يجتث  �ل��ذي  �لفناء  �شمعاهو  ومن  ر�أي��اً  ذ�  مثل  ر�أى  فمن 

درك����م هلل  �أم����رك����م  رحب الذراع باأمر الحرب م�شطلعاوق����ل����دو� 

�شاعده �لعي�ص  رخ��اء  �إن  خ�شعالمترفاً  ب��ه  م��ك��روه  ع�ّص  �إذ�  ول 

اأ�شطرُه الدهر  هذا  يحلب  انفك  ــعــاما  ــبَ ــتَّ ــــوراً وُم ــاً ط ــع ــِب ــتَّ ــون ُم ــك ي

َمريَرتُه �َشْزٍر  على  ا�شتمّرت  م�ْشتحِكم �ل�شن ل َقْحماً ول �شرعا)4(حتى 

يبعثه  ري���ث  �إل  �ل��ن��وم  يطعم  ال�شلعال  يف�شم  �شباه  يــكــاد  ــمٌّ  ه

كلهُم  �لنا�ص  يتحدى  رعام�شتْنِجد�ً  لو �شارعوه جميعاً في �لوغى �شَ

دَخــٍل  با  راأيــي  لكم  نخلُت  نفعالقد  ما  العلم  خيَر  اإن  فا�شتيقظوا 

قال: فلما اأتاهم الكتاب هربوا، واأمر ك�شرى الخيل فاأحدقت بهم، 

وبالذين بقوا من خلف الفرات، ثم و�سعوا فيهم ال�سيوف.

قال الكلبي: فمن غرق منهم بالماء اأكثر ممن قتل بال�سيف، ولما بلغ 

ك�شرى �شعر لقيط قتله، وكان كاتبه بالعربية وترجمانه، وكان مقروفًا 

بامراأة ك�شرى.

)1( تاآيوكم: اأتوكم وق�شدوكم.

)2( بلهنية: رفاهية

)3( الأزمل اجلذع: الوعل، وهو كناية عن الدهر.

)4( ا�شتمرت على �زشر مريرته: َقوي حبله. القحم: املُ�شن. ال�رشع: ال�شغري.
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، فيمن 
)1(

الروم اأكثرهم بالد  اإياد لغ�شان، وتن�شروا، ولحق  ودانت 

من  وبقايا  وغيرهم،  وق�شاعة  غ�شان  من  الأيهم،  بن  جبلة  مع  دخلها 

بقاياهم متفرقون في اأجناد ال�شام ومدائنها، وكان من دخل مع جبلة بن 

األفًا، وهم  اأربعين  اإياد وق�شاعة وغ�شان ولخم وجذام نحو  الأيهم من 

معهم اإلى اليوم، ومدينتهم تعرف بمدينة العرب، ولي�س لمن كان منهم 

.
)2(

اليوم بال�شام دعوة ول قبيل ين�شبون اإليه

قال ه�شام: حدثني الكلبي، عن علي بن وثاب الإيادي، عن اأبيه: اأن 

اإياداً حين دخلوا الروم لم يزالوا بها اإلى الإ�شالم ؛ فلما كان زمن عمر بن 

الخطاب، بعث ر�ساًل من عنده معهم الم�ساحف، اإلى ملك الروم: اأن 

اعر�ش هذه الم�ساحف على من قبلك من قومنا من العرب، فمن اأ�سلم 

منهم فال تحولن بينه وبين الخروج اإلينا، فواهلل لئن لم تفعل لأتتبعن كل 

من كان على دينك في جميع بالدنا، فالأقتلنه.

فوجدوا  بالإنجيل،  عور�ست  عليه  الم�ساحف  قدمت  فلما  قال: 

ابن وثاب  قال  لل�شالة.  مناٍد  فاأ�شلموا، ونادى  الإنجيل،  يوافق  القراآن 

عن اأبيه: فجعلت اأنظر اإلى ال�شفوف، ما اأرى اأطرافها من كثرتها. قال: 

فلما كان عند الخروج، لم يخرج منهم اإل اأربعة اآلف، منهم اأبي.

  :
)3(

وقال ثعلبة بن غيالن يذكر خروج اإياد من تهامة

]الطويل[  

ناقتي �ِص  �لُمَغمِّ �أر���ص  �إل��ى  فر�ِك�ُصتِحنُّ  �لَجريبِ  ظهُر  دونها  ومن 

)1( التعريف يف الأن�ساب 98.

)2( ينظر: ن�شوة الطرب 667/2.

)3( الأبيات 1 و2 و4 و5 لأبي املنذر الإيادي يف �شفة جزيرة العرب 286.
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ن�شاوؤَنا  �ل��وِذي��َم  عنا  قطَعْت  �لخو�ر�ُص)1(بها  فيها  �لأبناَء  �َشِت  وَخرَّ

باأيكة  الحمام  غناني  �شئُت  و�لعر�ن�ُص)2(اإذا  �شوتُها  �شو�ًء  ولي�ص 

�ِشِملٍَّة  ــلُّ  ك الــمــومــاَة  بنا  ت منها �لِقفاُر �لب�شاب�ُص)3(تجوب  �إذ� �أْعر�شََ

و�ل��لِّ��َوى بي�َشَة  �أع���الُم  حبذ�  و�لجو�ِر�ُصفيا  �أْخ�شافها  حبذ�  وي��ا 

ر بن عمرو و�أ�شبحْت  �لمعاِط�ُص�أقامْت بها ج�َشْ منها  ذلَّ  قد  بها  �إي���اٌد 

�أخيهُم ب��دع��وى   
ٌّ
ُدْع���ِم���ي ل  �لفو�ر�ُصت��ب��دَّ تْجتَويها  �آٍل  �شبا�ِشَب 

ج�شر بن عمرو النََّخعي، ودعمي بن اإياد.

ر وربيعُة، ومن كان  فلمن يبق بتهامَة وَغْوِرها من ولد عدناَن اإل ُم�سَ

معهم اأو دخياًل فيهم اأو مجاوراً لهم.

ِرب - ناحيًة   بن �سع�سعة - واأمه َعْمرة بنت عامر بن الظَّ
ُ
 ونزلت عامر

من الطائف، مجاورين لَعْدواَن اأ�سهارهم اأي�سًا، فنزلوا حولهم، وكانوا 

بذلك زمانًا، ووقعت بين عْدوان حرب، فتفرقت جماعُتهم، وت�شتت 

الطائف، ونَفْوُهم  بنو عامر، واأخرجتهم من  ، فطمعت فيهم 
)4(

اأمرهم

 :
)5(

بع الَعْدواني ث ذو الإ�شْ
ِّ
ثاُن بن ُمَحر

ْ
عنها، وفي ذلك يقول ُحر

]الهزج[  

ــاً  ــش ــ� ــع ـــم ب ـــُه ـــشُ ـــ� ـــع ـــــى ب ـــــَغَ ف���ل���ْم ي�����رَع�����ْو� ع���ل���ى ب��ْع�����صِب

�س.
ْ
)1( الوذمي: التمائم. اخلورا�س: الن�شوة الالتي يتخذن طعامًا بعد الولدة ي�شمى اخَلر

)2( العران�س: جمع عرنا�س وهو طائر ي�شبه احلمامة.

)3( �شفة جزيرة العرب: جتوب بنا البوباة.

)4( الأغاين89/3، 103.

)5( ديوانه47، 49. وهو: �شاعر جاهلي وحكيم معمر، اأكرث ق�شائده يف رثاء قومه.املعمرون 

113، املوؤتلف واملختلف170.
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دا  ـــاً  ـــف ـــي ـــق ث ْوا  ــــــــــــوَّ بَ ــــــم  َخْف�ِص)1(وه ول  ُذلٍّ  ل  َر 

قال: فكانت بنو عامر يت�سيفون الطائف لطيبها وثمارها، ويت�ستون 

بالدهم من اأر�ش نجد، ل�سعتها وكثرِة مراِعيها واإْمراِء َكَلِئها، ويختارونها 

على الطائف.

�ٍش 
ْ
 ف�سَل الطائف، فقالوا لبني عامر: اإن هذه بالد غر

ٌ
وعرفت ثقيف 

بِعمارتها  فاأ�سررُتهم  عليها،   
َ

المراعي اخترتم  راأيناكم  وقد  وزْرع، 

الزرَع  تجمعوا  اأن  لكم  فهل  منكم،  بعملها   
ُ
اأب�شر ونحن  واْعتمالها، 

اأعنابًا  ونغر�َشها  حرثًا،  ها 
َ
فنثير اإلينا،  هذه  بالدكم  وتدفعوا  ع، 

ْ
ر وال�شَّ

ها اأْطواء، ونمالأَها ِعمارًة 
َ
، ونحِفر وثماراً واأ�سجاراً، ونْكِظَمها كظائمَ

ها، 
َ
وجنانًا، بفراغنا لها، واإقبالنا عليها، و�سغِلكم عنها، واختياركم غير

ف  النِّ�سْ لكم  فكان  �ساطرناكم،  الثماُر،  واأدركت  الزروُع  بلغت  فاإذا 

ع وزرع، 
ْ
بحقكم في البالد، ولنا الن�سُف بعملنا فيها، فكنتم بين �سر

لم يجتمع لأحد من العرب مثله، فدفعت بنو عامر الطائَف اإلى ثقيف 

بذلك ال�سرط، فاأح�سنت ثقيُف عمارتها، فكانت بنو عامر تجيء اأيام 

ال�سرام، فتاأخذ ن�سف الثمار كلها كياًل، وتاأخذ ثقيف الن�سف الثاني، 

وكانت عامر وثقيف تمنع الطائف ممن اأرادهم.

نوا الطائف،  فلبثوا بذلك زمانًا من دهرهم، حتى كُثرت ثقيف فح�سّ

ميت الطائف، فلما َقُوووا بكثرتهم 
ُ

وبنوا عليها حائطًا يطيف بها، ف�س

وح�شونهم، امتنعوا من بني عامر، فقاتلتهم بنو عامر فلم ت�شل اإليهم، 

ولم يقدروا عليهم، ولم تنزل العرب مثلها داراً.

)1( بووا: اأ�شكنوا.
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ار بن مالك بن 
َّ
�سي ِمردا�ش بن عمرو بن عامر بن  فقال الأَج�شُّ بن 

]الطويل[ ُحَطيط بن ُج�سم بن َق�سي يذكرالطائف:  

عامٍر  بن  عمرُو  قبُل  جربَْتنا  وحليُمها فقد  راأِيـــهـــا  ذو  فــاأخــبــرهــا 

�أننا �لحقَّ  قالِت  �إْن  عِلَمْت  نقيُمها وق��د  �لخدوِد  ْعَر  �شُ �نْثَنَْت  ما  �إذ� 

�َشري�ُشها يــلــيــَن  حــتــى  ــا  ــه بُ ــرِّ ــَق َظلوُمهانُ المبيِن  للحقِّ  ــَع  ــرِج وي

ٍق ُم��َح��رِّ ت���ر�ِث  م��ن  ِدل����صٌ  نجوُمهاعلينا  زينَْتها  ال�شماِء  ــوِن  كــَل

ة بن 
َ
ر

َ
 بن عمرو بن ُعمير بن عوف بن ِغي

)1(
وقال كنانُة بن عبد ياليل

]الوافر[  :
)2(

عوف بن َق�سي، يفخر بالطائف ويذكر ف�سلها

عــلــيــنــا  ــــر  ــــوؤث ي ــــم  ل اهلل  ــــــاأن  �ْقِت�شاما)3(ك �لأر����صُ  تَ��َج��ّز�أُ  غ��د�َة 

يْهوي  الــَكــفِّ  فــي  �شهَمنا  هاما)4(عرفنا  �ل�شِّ ق�شم  وق��د  وجٍٍّ  ل��دى 

طفينا ��شْ ل��ن��ا  �أب�����اَن  �أن  �َشناماف��ل��م��ا  لها  �إن  �لأر�����ص؛  ��ن��ام  ���شَ

ٍّ
ـــداً َحـــرامـــا�أ���ش��اف��َل��ه��ا م���ن���ازَل ك����لِّ ح��ي ـــل ــا ب ــن ــــا ل ــــاه واأع

ثم انت�شبوا بعد، فقالوا: َق�شي بن منبه بن بكر بن هوازن بن من�شور 

على  منهم  طائفة  وثبتت  َعيالن،  بن  قي�ش  بن  َفة  َخ�سَ بن  ِعكِرمة  ابن 

ن�شبهم اإلى اإياد. 

]الوافر[  :
)5(

قال اأمية بن اأبي ال�شلت

)1( كنانة بن عبد ياليل الثقفي، �سيد ثقيف يف زمانه، اأدرك الإ�سالم ومل ي�سلم، وانطلق اإىل هرقل 

ومات يف بالد الروم.الإ�سابة يف متييز ال�سحابة 669/5.

)2( ن�سبت الأبيات ملردا�ش بن عمرو الثقفي يف معجم البلدان )الطائف(.

ئ الأر�َس. )3( معجم البلدان: فاإن اهلل .. يجزِّ

)4( معجم البلدان: لدى نوح.

)5( ديوانه 138.
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��األ��ي ي���ا بَ���ْث���ُن ع��نّ��ي  اليقينا)1(ف���اإم���ا ت�����شْ ـــْرِك  اأَخـــبِّ ن�َشبي  ــن  وع

ٍّ
ِل��َم��ن�����ش��وِر ب��ن ي���ق���ُدَم �أْق��دم��ي��ن��اف����اإن����ا ل��ل��نَّ��ب��ي��ت ب���ن���ي َق�����ش��ي

اأْف�شى ــّاِك  ــُه ال مِة  ِع�شْ ــى  بُِنينالأَْفــ�ــشَ  
ٍّ
ـــي ـــِم ُدْع ــن  ب ــى  ــ�ــش اأْف عــلــى 

ــــــاٌد   بــــه يُـــكـــنـــى اإي
ٌ
تعَلميناوُدعـــــمـــــي ـــي  ك ــي  ــب ــشُّ ــ� ــنَ تَ ـــه  ـــي اإل

]الوافر[   :
)2(

وقال مالك بن عوف الن�شري

كــانــْت ــُث  ــي ح ثــقــيــفــاً  اأبــلــغ  ــاِداأل  ــع ــُت لــُكــْم ُم ــي ــِي بـــاأنّـــي مــا َح

منّي ــِت  ولــ�ــشْ منِك  ل�شُت  ــاإنّــي  ــــاِدف اإي اأو  اأُحــــاظــــَة  فـــي  ــي  ــلِّ ــُح َف

]الطويل[  :
)3(

فاأجابه م�شعود بن معتب

منُكُم  نحن  ول  منا  َقْي�ُشكْم  يـَـْقــُدمــال  ــن  ب ــِت  ــْب نَ اأولد  ولكننا 

تاأِتني اأحــاظــة  في  يوماً  اأْدُع  ماواإن  �لتَّه�شُّ �أخاُف  ل  ُخْر�ٌص  كتائُب   

]الب�شيط[   :
)4(

وقال غيالن بن �شلمة بن معتب

تَ�َشٍب ُموؤْ غيُر  ــاٍد  اإي من  ــروؤٌ  ام َعْيالِناإنــي  قي�َص  وَقلِّْل  ن��اِد  �ل��زِّ و�ري 

ُعد�ً  �شُ �أنتمي  و�إليِهم  و�ل��دي  وجير�نيهْم  ْهري  �شِ هُم  قي�ٌص   
ُّ
و�لحي

، ومن كان 
ُ
فلم يبَق بتهامة وغْوِرها من ولد عدنان اإل ربيعُة وم�سر

لهم، فكثروا وت�شايقوا في منازلهم،  اأو مجاوراً  اأو دخياًل فيهم  معهم 

ن المنازل 
ْ
فانت�شرت ربيعة فيما يليهم من بالد نجد وتهامة، فكانت بَقر

َنى.
ْ
ي
َ
)1( ديوانه: فاإما ت�شاأيل عّني ُلب

)2( مالك بن عوف الن�رضي: �سيد هوازن بالطائف، كان رئي�ش امل�رضكني يوم حنني، ثم اأ�شلم 

وكان اأحد املوؤلفة قلوبهم، �شهد القاد�شية وفتح دم�شق.الإ�شابة 742/5.

)3( م�شعود بن معتب الثقفي، كان �شيد قومه يف زمانه، وكان موجودا حني اأتى اأبرهة الأ�رشم، 

اأدرك الإ�شالم.ال�شرية النبوية 48/1، الإ�شابة 294/6.

الطائف. طبقات  فتح  بعد  اأ�سلم  مقل،  �ساعر  ثقيف،  �سادة  من  الثقفي،  �سلمة  بن  غيالن   )4(

فحول ال�شعراء 296/1، الأغاين 200/13.
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ق والَعقيق وما 
ْ
ة اأْوطا�ش وذاِت ِعر

َ
ن وَغْمر

ْ
ة وُحَني

َ
ن وُعكابة وُرْكب وح�سَ

والها من نجد، معهم ِكندة، يغزون معهم المغازي، وي�سيبون الغنائم، 

ْون في ُنَجِعهم. ويتناولون اأطراَف ال�سام وناحيَة اليمن، ويتَعدَّ

ى  ثم اإن بني عامِر بن الحارث بن اأْنمار بن وديَعَة بن ُلَكيز بن اأْف�سَ

بن الَخزرج  بن  �شعد  بن   
)1(

ْحيان ال�شَّ  
َ
عامر اأ�شابت  القي�س،  عبد  ابن 

 
انِتجاعهم،  في  ربيعَة  ُمْنِزَل   

ٌ
عامر وكان  قا�سط،  بن  النَِّمر  بن  اهلل  م 

ْ
تي

، فقالت النَّمر واأولد قا�شط 
)2(

و�ساحَب ِمرباعهم، فقتلوه بغير دٍم اأ�سابه

قتلتم �ساحبنا،  اإخوتنا،  يا  القي�ش:  لعبد  يومئذ -  البيت  - وفيهم كان 

وانتهكتم حرمتنا، فاإما اأن�شفتمونا واأعطيتمونا بطائلتنا، اأو ناجزناكم. 

فم�شت ال�شفراء بينهم، فا�شطلحوا على اأن تحتمل عبد القي�س دية 

خم�شمئة  عامر  بني  على  ذلك  من  ف�شار  ديات،  ع�شر  وهي  الرئي�س، 

القي�س خم�شمئة، واأعطوهم رهنًا بالدية خم�شة  بعير، وعلى بقية عبد 

نفر من بني عامر، واأربعة من اأبناء عبد القي�س، فيهم امراأٌة من بني غنم 

ابن وديعة بن لكيز بن اأف�شى بن عبد القي�س، فاأدت بنو عامر الخم�شمئة، 

رهنهم،  افتكاك  في  القي�س  عبد  ولد  �شائر  وتراخى  رهنهم،  وافتكوا 

عبد  لهم  فجمعت  المراأة،  �شبيل  وخلوا  فقتلتهم،  النمر،  اإليهم  فعدت 

القي�س، وقالوا لهم: اعتديتم يا قومنا؛ اأخذتم الأموال، وقتلتم الأنف�س. 

، فكان 
)4(

، فاقتتلوا قتاًل �شديداً
)3(

فهذه اأول حرب وقعت بين بني ربيعة

)1( عامر ال�شحيان: �شيد النمر بن قا�شط يف اجلاهلية، و�شاحب مرباعهم اأربعني �شنة، لقب 

ال�شحيان لأنه كان يجل�س يف ال�شحى.جمهرة الن�شب 578، ال�شتقاق 334.

)2( الإنباه على قبائل الرواة 89 عن ابن الكلبي.

)3( وهي تعرف بحرب ال�شحيان، جمهرة الن�شب 577.

)4( يف الإنباه على قبائل الرواة 90: »وانحازت النمر اإىل قبائل ربيعة وان�شمت اإليهم، و�شاروا 
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، ف�شارت في بني 
)1(

الفناء والهالك في النَِّمر، وخرجت الريا�سة عنهم

َي�ْشُكر.

القي�س  عبد  فارتحلت  وتمايزت،  الحرب  تلك  في  ربيعُة  فتفرقت 

اد مرتادين، فاختاروا البحريَن  ى ومن معهم، وبعثوا الروَّ و�َشنُّ بن اأْف�شَ

بكرانيف  خيَلهم  و�سدوا  والأزد،  اإياد  من  بها  من  و�ساموا   ،
)2(

َ
وهجر

بنخلكم؟  خيلها  القي�س  عبد  توثَق  اأن  اأتر�شون  اإياد:  فقالت  النخل، 

، فذهبت مثاًل. واأجلت عبُد القي�س 
)3(

فقال قائل: »عرف النخل اأهله«

، ف�شاروا نحو العراق، وتبعْتهم �َشنُّ بن اأْف�شى، 
)4(

اإياداً عن تلك البالد 

�َشّن.  من  قبائل  وبادت  يتفانون،  القوم  فكاد  اإياد،  عليهم  وعطفت 

دتهم ونجدة كانت فيهم، ولإْطباقهم  ق، ل�سِ
َ
ب وكانت اإياد يقال لها الطَّ

]الرمل[   :
)5(

على النا�ش بُعراِمهم و�سرهم؛ فقال ال�ساعر

ـــنٌّ اإيـــــــــاداً بــالــقــنــا ـــش ــت � ــي ــق ــْهل ــق ـــنٌّ طــب ـــش ــــــق � ـــاً، واف ـــق ـــب ط

]مجزوء الرجز[ وقال كاهن فيهم:  

ــــْه  ــــَق ــــب ــــــنٌّ َط وافــــــــَقــــــــُه فــــاْعــــتَــــنــــَقــــْهواَفـــــــــــــَق �ــــــشَ

يداً واحدة معهم على عبد القي�س، وكانت اأول حرب وقعت بني ربيعة ابن نزار«.

)1( يف الإنباه على قبائل الرواة 88: اأول بيت يف ربيعة كانت فيه الرئا�شة واحلكومة واللواء 

واملرباع يف بني �شبيعة بن ربيعة بن نزار، ثم حتولت الرئا�شة واحلكومة اإىل بني عنزة بن 

اأ�شد بن ربيعة، ثم حتولت اإىل عبد القي�س بن اأف�شى، ثم حتول اإىل النمر بن قا�شط.

العبدي، املعروف  اجَلعيد  بن  عمرو  هو  البحرين  اإىل  ِتهامة  من  القي�ش  عبَد  �ساق  الذي   )2(

بالأفَكل.جمهرة اأن�شاب العرب 299.

)3( جممع الأمثال 349/2.

)4( التعريف يف الأن�ساب 102.

)5( الفاخر 47، جمهرة الأمثال 337/2، جممع الأمثال 419/3.
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ذلك  بعد  القي�س،  عبد  من   ،
)1(

ِثي
ْ
الّلي اأ�ْسَوى  بن  عْمرو  وقال 

]الطويل[  :
)2(

بزمان

ر�شالًة قي�ٍص  ب��ن  ع��م��َرو  بلغا  ِبِر�أل  ْهِر و��شْ فال تَْجَزَعْن من نائِب �لدَّ

فَقلَّ�شْت  ِوقاع ٍ  عن  �إي��اد�ً  �لُم�َشقَِّر�َشَحْطنا  ِحيا�ص  عن  نفينا  وبَكر�ً 

فنزلت   .
)3(

بينهم واقت�شموها  البحرين،  على  القي�س  عبد  فغلبت 

ز 
ْ
َجذيمُة بن عوف بن بكر بن عوف بن اأْنمار بن عمرو بن َوديعة بن ُلَكي

بن  ى  اأْف�شَ بن  �َشنُّ  واأْعناَءها. ونزلت  الَخطَّ  القي�س،  بن عبد  اأْف�شى  ابن 

عبد القي�س َطرَفها واأدناها اإلى العراق، ونزلت ُنْكرة بن ُلكيز بن اأف�شى 

 بن الحارث بن 
ُ
ابن عبد القي�ش و�سط القطيَف وما حوله، ونزلت عامر

اأنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن اأف�شى بن عبد القي�س، والُعُموُر 

يل بن عمرو، وُمحارب بن عمرو، وِعْجل بن عمرو بن  -وهم بنو الدِّ

وديعة بن لكيز بن اأف�سى، ومعهم ُعَميرة بن اأ�سد بن ربيعَة ُحَلفاء لهم- 

ْهناء، وخالطوا اأهل َهَجر  ِف الدَّ
َ
اَلجْوَف والُعيوَن والأَْح�ساء، ِحذاء طر

ابن  زاِكية  بنو  فيهم -وهم  القي�ش  قبائُل من عبد  دارهم. ودخلت  في 

ى بن عبد القي�ش، وعْمرو ابن  واِبلة بن ُدْهن بن َوِديعة بن ُلَكيز بن اأْف�سَ

يل، وعاِئ�ُش بن الديل بن عمرو  وديعة بن لكيز، والَعَوقة، وعْوُف بن الدِّ

بن وديعة، وعمرو بن ُنْكرة بن ُلكيز بن اأف�سى- جوَف عمان، ف�ساروا 

من  ومعهم  عمان،  اأتالُد  الأْتالد:  وهم  بالدهم،  في  بها  لالأزد  �شركاَء 

)1( عمرو بن اأ�شوى العبدي، جاهلي من بني وديعة بن ُلكيز. من ا�شمه عمرو من ال�شعراء 57، 

معجم ال�شعراء 41.

)2( �شعراء عبد القي�س يف الع�رش اجلاهلي 390.

)3( حول انت�شار عبد القي�س يف البحرين وعمان، ينظر: الأن�شاب 161/1-164، التعريف يف 

الأن�شاب 102.
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بهم  لحق  ومن  وناجية،  ونهٍد  مٍ  
ْ
وَجر َبْلقين  من  بها  كان  من  الأتالدِ 

م�ش بن �سعد بن زيِد مناَة بن تميم، وبني مالك بن �سعد،  ْ�سَ
من بني عب

وعوف بن �شعد بن زيد مناة بن تميم.

 بالد نجد والحجاز واأطراف تهامة 
َ
ودخلت قبائُل من ربيعَة ظواهر

وواِرداٍت  نائِب  بالذَّ فكانوا  فيها،  وانت�سروا  البالد،  من  والها  وما 

من  وحولها  بينها  وما  ن 
ْ
والتَّْغَلَمي الَجريب  وبْطِن  ٍث 

ْ
ي
َ
و�ُسب والأََح�شِّ 

المنازل. وتيامنت قبائُل من ربيعَة اإلى بالد اليمن، فحالفْت اأهله، وبَقوا 

َتْثِليث من  ناحيَة  نزلت  نزار،  بن  ربيعة  بن  اأْكُلب  اأن�سابهم، منهم  على 

، و�شاروا يداً واحدة 
)1(

اليمن وما والها، فجاورت َخثعمَ وحالفوهم

معهم على من �شواهم.وقال رجل من خثعم ثم من �َشْهران ينفي اأكلَب 

]الطويل[ ابن ربيعة:  

منهُم نــحــن  ول  مــنــا  اأكــلــٌب  ــا  و�أك��ُل��ُبم �لفخار  ي��وم  خثعٌم  وم��ا 

�أ�شُلها رب��ي��ع��َة  م��ن  ��ْوٍء  ���شَ �أُبقبيلُة  ول  ل��دي��ن��ا  ع���مٌّ  ل��ه��ا  ول��ي�����َص 

:
)2(

فاأجابه الأْكُلبي

ن�َشبتَني ــن  ــذي ال ــوم  ــق ال ــن  م ـــي  والأِب)3(اإن والعمِّ  الجدِّ  كريُم  اإليهْم 

نفيتَني ما  بهم  علٍم  ذا  كنَت  �إل��ي��ه��ْم ت��رى �أنّ���ي ب��ذل��ك �أُثْ��َل��ُبفلو 

وناِه�ًشا  َحْلًفا  عّماي  يُكْن  ــاإل  وتغلُبف بكٌر  ــاي  عــمَّ ـــروؤٌ  ام فــاإنــي 

قبله �لخيُل  تُركِب  لم  �لذي  يرَكُب�أبونا  كيف  قبله  َم���ْرٌء  ي��دِر  ول��م 

)1( يف اأدب اخلوا�س 92: »قيل: هو اأكلب بن ربيعة بن نزار، واأنهم دخلوا يف خثعم بحلف 

ف�شاروا معهم«.

)2( البيت الثالث يف اأدب اخلوا�ش 92 لأبي �شفيان الأكُلبي، وهو اأن�س بن مدرك اخلثعمي.

يف هذا البيت اإقواء.  )3(
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اأي�شًا، ف�شارْت حلفاَء لخثعم ؛ وعنٌز هو عبُد اهلل بن  وتيامنت عْنٌز 

وائل بن قا�شط، واإنما �شمي عْنزاً لأنه كان ي�شبُه راأُ�شه راأ�َس العنز، وكان 

ُمَحّدَد الراأ�س. 

ْعب بن علي بن بكر بن وائل،   بنو َحنيفة بن ُلجيم بن �شَ
)1(

وظعنت

مت 
َّ

ال�س على  والغيث،  القطر  مواقَع  وينتجعون  والماء،  الكالأ  يتبعون 

بوع 
ْ
يد بن َثْعلبة بن َير

َ
الذي كانت عبُد القي�س �شلَكت، فخرج منهم ُعب

على  هَجم  حتى  وماله،  باأهله  منتِجعًا  حنيفة،  بن  ول  الدُّ بن  َثعلبة  ابن 

، وهي من َحْجٍر على ليلة، 
)3(

ٍع يقال له قارات  بمو�سِ
)2(

اليمامة، فينزل

اأيامًا، ومعه جار له من اليمن، من �َشْعد الع�شيرة، ثم من بني  فاأقام بها 

ُزَبيد.

 حْجراً، فراأى الق�شوَر والنخَل 
)4(

ثم اإن راعيًا لُعبيد خرج حتى ياأتي

واأر�شًا عرَف اأن لها �شاأنًا، فرجع حتى اأتى عبيداً، فاأخبره وقال: راأيُت 

 ِطواًل، و�سجراً ح�سانًا، وهذا َحْمُله. وجاء بَتْمر ُنَخيلة وجده 
)5(

اآطامًا

الطعام. واأ�سبح  فاأكل منه عبيد، فقال: هذا واهلل  النخل،  منَتِثراً تحت 

 حتى 
)6(

فاأمر بَجزور فُنحرت، ثم قال لبنيه وغلمانه والزبيدي: اْجَتِزروا

 
)7(

اآتيكم، فركب فر�شه، وارتدف الغالَم خلَفه، واأخذ رمَحه حتى ياأتي

)1( اخلرب يف معجم البلدان )حجر( برواية اأبي عبيدة، وهي مطابقة متامًا لرواية ابن الكلبي.

)2( معجم البلدان: فنزل

)3( معجم البلدان: قارات احلبل.

)4( معجم البلدان: اأتى.

)5( اآطام: ح�شون.

)6( يف اأ�سل معجم ما ا�ستعجم: »احرِتزوا«، والت�سويب من معجم البلدان.

)7( معجم البلدان: اأتى.
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حجراً، فلما راآها عرف اأنها اأر�س لها �شاأن، فو�شع رْمَحه في الأر�س، 

يت  مِّ ُ
ف�ش حديقًة،  وثالثين  داراً  ثالثين  على  فاحتجر  الفر�َس،  دفع  ثم 

َحجيرُته ِحْجراً، فهي ِحْجر اليمامة. وقال في ذلك �سعراً:  

]الطويل[  

اأني�ُشها فيها  ــان  ك ـــداٍر  ب ُح�شونَهاحَلْلنا  �ِشيٍد  ذاَت  وخلَّْوا  فباُدوا 

بُغربٍة ل��ل��َف��الِة  َق��ِط��ي��ن��اً  َقطينَهاف�����ش��ارو�  �لديار  في  و�شرنا  رِميماً 

يُحلُّها مــن  بعَدنا  يِليها  وُحزونَهاف�شوَف  �شهَلها  عْو�ٌص  وي�شُكن 

قال: وكان لبكِر بن وائل �سنٌم يقال له َعْو�ش ؛ ويقال: بل عو�ٌش 

اأنَّ عْو�سًا  ، يخِبر 
ٌ
الدهر، وقد جاء فيه �سعر، قال رجل من عَنزة قديم 

:
)1(

�شنٌم لبكٍر كلِّها

عْو�ٍص ح��وَل  ب��م��ائ��ر�ٍت  عيِرحَلفُت  �ل�شَّ ل��دى  تُ��ِرْك��َن  و�أنْ�����ش��اٍب 

عمرٍو  �شْطَر  ا  �أر�شً �لدهَر  بـَـعــيــري�أج��وُب  بــ�ــشــاحــِتــهــا  ــى  ــَف ــل يُ ول 

فاحتملهم،  اأهله  اإلى  رجع  ثم  و�شطها،  في  رمحه  ُعبيٌد  ركز  ثم 

قال:  ك. 
ْ
ر ال�شِّ عبيُد،  يا  قال:  الزبيدي  جاره  راآه  فلما  بها.  وو�شعهم 

بتلك  عليك  فقال:  ْخط. 
ُّ

ال�ش اإل  الر�شى  بعد  ما  قال:  �شى. 
ِّ
الر بل  ل، 

بيدي اأيامًا، ثم َغِر�ش،  �َسخ من َحَجر. فمكث الزُّ
ْ
القريِة، على ن�سف َفر

ني �شيئًا، فاإني خارٌج وتارٌك ما هاهنا. فاأعطاه  �شْ فاأتى عبيداً وقال: عوِّ

كان  ومن  حنيفَة  بنو  فت�سامَعت  باأهله،  ولِحق  خرج  ثم  َبْكراً،  ثالثين 

اأ�شاب عبيُد بن ثعلبة، فاأقبلوا حتى نزلوا  معهم من بكر بن وائل، بما 

)1( ل�شان العرب )عو�س(، وينظر: الأ�شنام 116.
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 عبيداً 
)2(

 زيد بن ثعلبة بن يربوع، حتى اأَتى
)1(

ُقرى اليمامة، قال: ويقبل

، فقال له: اأنزلني معك في حجر. قال: ل ينزلها معي - وقب�ش 
)3(

اأخاه

التي  القرية،  بتلك  عليك  ولكن  هذا،  من  خرج  من  اإل   - ذَكره  على 

وُعبيد  والأْخِبية،  اطيط 
َ

الف�س في  فنزلها  فانطلق  بيدي،  الزُّ منها  خرج 

وولده في الق�شور بحجر.

باديتنا،  اإلى  بنا  انطلقوا  لبنيه:  يقول  ثم  الأياَم،  يمكث  قال: فجعل 

بن  زيُد   - الباديُة  يت  �ُسمِّ هناك  فمن  قال:  يرجع.  ثم  اإليهم،  فنتحدث 

يربوع، وَحبيب بن يربوع، وَقَطن بن يربوع، ومعاوية بن يربوع. هوؤلء 

ل َجثيث  الذين يقال لهم البادية من بني حنيفة - قال: وجعل زيد يقت�سِ

. قال: و�شنع 
)4(

النخل، وهي اأولدها، ثم يغر�شها، فتخرج على مهلتها

ها وو�َسطها، 
ُ
ر ، وهي ِم�سْ

ٌ
ذلك اأهل البادية كلها. فاأر�ش اليمامة حْجر

ومنزُل الأمراء فيها، واإليها ُتجلُب الأ�شياء.

يعة 
َ
ب واأقامت �شائر قبائل ربيعة، من بكر وتغلب وُغَفيلة وعَنزة و�شُ

وقعت  تهامة، حتى  واأطراف  والحجاز  نجد  من ظواهر  بالدهم،  في 

بن  كليب  �شيبان  بن  ذهل  بن  مرة  بن  ا�س 
ّ

ج�ش قتل  في  بينهم  الحرب 

ربيعة، وان�سمت النَِّمر وُغفيلة اإلى بني تغلب، ف�ساروا معهم، وَلِحقت 

بيعة ببكر بن وائل، فلم تزل الحروب والوقائع تنقلهم من بلد  عَنزة و�شُ

اإلى بلد، وتنفيهم من اأر�س اإلى اأر�س، وتغلُب في كل ذلك ظاهرٌة على 

)1( معجم البلدان: واأقبل.

)2( معجم البلدان: واأتى.

)3( يف معجم البلدان: واأقبل زيد بن يربوع عم عبيد حتى اأتى عبيداً.

)4( معجم البلدان: ثم جعل عبيد يف�سل النخل فيغر�سها فتخرج ول تخلف.
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ٌة في عار�ش اليمامة، وعار�ٌش: 
َ
ة، وق�سة: َعَقب بكر، حتى التقوا يوَم ِق�سَ

جبل، وِق�سة من اليمامة على ثالث ليال، وذلك يوم التَّحالق، فكانت 

، فتفرقوا على ذلك اليوم وتلك الوقعة، 
)1(

َة لبكٍر على بني تغلب
َ
ْبر الدَّ

وعَنَزة  وائل  بن   
ُ
بكر وانت�شرت  تغلب،  بني  اأعني  البالد،  في  وتبددوا 

العراق  �سواِد  اأطراف  اإلى  البحرين،  بينها وبين  فيما  باليمامة،  بيعة  و�سُ

ٍت وما والها من البالد، وانحازت النَِّمر 
ْ
ومناِظرها وناحية الأُُبلَّة اإلى َهي

وُغَفيلة اإلى اأطراف الجزيرة وعاناٍت وما دونها، اإلى بالِد بكر بن وائل 

بن  الأخن�س  فقال  الأر�س،  م�شارق  من  ُق�شاعة،  بالد  من  خلفها  وما 

:
)3(

، وكان رئي�شًا �شاعراً، يذكر منازل القبائل
)2(

�شهاب التغلبي

]الطويل[   

وجانُبِل��ك��ل �أن���ا����صٍ م��ن َم��َع��دٍّ ِع��م��ارٌة  يلجوؤوَن  �إليها  َع��رو���ٌص 

كلُّه يُف  وال�شِّ البحراِن  لها  كارُبلَُكيٌز  �لهنِد  من  باأ�ٌص  يْغ�َشها  و�إْن 

كاأنها  ُحو�ٍص  �أع��ج��اِز  على  اآِئـــُبتطايْر  فــهــو  ــــاَءه  م اأراق  َجـــهـــاٌم 

ت�َشاأْ  واإن  ــعــراِق  ال ــرُّ  ب لها  حاِجُبوبــْكــٌر  اليمامِة  مــَن  دونها  يَُحْل 

ورملٍة  ُق��فٍّ  بين  تميٌم  ُم��ْن��تَ��اأًى وم��ذ�ِه��ُبو���ش��ارْت  لها م��ن ج��ب��اٍل 

عاِلج ٍ  ورْمــلــُة  َخــْبــٌت  لها  تحاِرُبوكــْلــٌب  حيث  ْجاء  الرَّ ِة  الَحرَّ اإلى 

مكانَهم  علمنا  ق��د   
ٌّ
َح��ي لِحُبوب��ه��ر�ُء  �شافة  �لرُّ حول  �َشرٌك  لهم 

ودونها واِد  بال�شَّ ـــاٌد  اإي تُ�شارُبوغـــارْت  من  تبتغي  ُعْجٌم  بـَـراِزيــُق 

)1( الأيام 97.

ديوان   ،30 واملختلف  املوؤتلف  فار�ش.  �ساعر  جاهلي،  التغلبي:  �سهاب  بن  الأخن�ش   )2(

املف�شليات 410.

)3( �شعراء تغلب يف اجلاهلية 149/2.
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باأر�شنا  ح��ج��اَز  ل  �أن��ا���ٌص  عازُبون��ح��ُن  هو  ومْن  نلقي  ما  الغْيِث  مع 

ر بن نزار بعد خروج ربيعَة من تهامة مقيمًة في  قال: فلم تزل م�شَ

عدُدهم  وكثر  قبائلهم،  تباينت  حتى  والها،  وما  تهامة  من  منازلها، 

وف�شائلهم، و�شاقت بالدهم عنهم، فطلبوا الُمتَّ�شَع والمعا�س، وتتبعوا 

على  بع�شهم  وبَغى  والمنازل،  المحاّل  في  وتناف�شوا  والماء،  الكالأ 

بع�ش، فاقتتلوا، فظهرت ِخْنَدُف على َقي�ش.

كان َغِزيَُّة بن ُج�سم بن معاوية بن بكر بن هوازن نديما لربيعة بن 
)1([

حنظلة بن مالك بن زيد مَناة بن تميم، ف�شربا يوما فغدا ربيعة على َغزية 

فقتله، ف�ساألت قي�ٌش الدَية، فاأبت ِخندف، فُهزمت قي�ش فتفرقت، فقال 

ِفرا�ش بن ُغنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة بن خزيمة:  

]الطويل[  

ب��ارٍق ��يَّ��َة 
َع�����شِ َقي�ٍص  على  بو�ِتِك�أَق��م��ن��ا  قاِل  �ل�شِّ حديثاِت  ِبِبي�ٍص 

وُخلِّيَْت ت��َولَّ��و�  حتى  ِلمالِك�شربْناهُم  ذ�َك  ي��وم  ِح��ي��َزْت  م��ن��اِزُل 

فظعنت قي�س من تهامة طالعيَن اإلى نجد[.

قال: فظعنت قي�ٌس من تهامة طالعين اإلى بالد نجد، اإل قبائل منهم، 

بن  من�شور  بن  ؛فنزلت هوازُن  تهامة  الَغْور من  اأطراف  اإلى  فانحازت 

كًا 
ْ
َة وِبر فة بن قي�ش ما بين َغْور تهامة اإلى ما واَلى بي�سَ ِعكرمة بن َخ�سَ

اقبها من  راة والطائف وذا المجاز وُحَنين واأَْوطا�ش، وما �سَ
ّ

وناحية ال�س

البالد.

ثم تناف�ست اأولد ُمدِركة وطاِبَخة ابني اإْليا�ش بن ُم�سر في المنازل، 

)1( زيادة من معجم البلدان )بارق( عن ابن الكلبي، وقد رواه البكري عن غري ابن الكلبي.
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طابخة،  على  ُمدركة  فظهرت  حرب،  بينهم  ووقعت  فيها،  وت�شايقوا 

فظعنت طابخة من تهامة، وخرجوا اإلى ظواهر نجد والحجاز.

واآَرة،  َوى وُقْد�س  اإلى جبال ر�شَ اأّد بن طابخة  بن  ُمزينة  وانحازت 

اقبها من اأر�س الحجاز. وما والها و�شَ

طابخة،  بن  اأد  بن  ة 
ّ
ب و�شَ طابخة،  بن  اأد  بن  ُمر  بن  تميم  وظهرت 

َبكر وتغلب،  اإلى بالد نجد و�شحاريها، فحلوا منازل  اأد،  بن  وُعكل 

التي كانوا ينزلونها في الحرب التي كانت بينهم، ثم م�شوا حتى خالطوا 

اأطراَف هجر، ونزلوا ما بين اليمامة وهجر.

الرمال،  وتلك  رين 
ْ
َيب اإلى  تميم،  بن  مناة  زيد  بن  �شعد  بنو  ونفذت 

حتى خالطوا بني عامر بن عبد القي�س في بالدهم َقَطر، ووقعت طائفٌة 

منهم اإلى ُعمان، و�شارت قبائل منهم بين اأطراف البحرين، اإلى ما يلي 

الب�شرة، ونزلوا هنالك اإلى منازَل ومناهل كانت لإياد بن نزار، فرف�شتها 

اإياد، و�شاروا عنها اإلى العراق.

واأقامت قبائل ُمدركة بن اإليا�س بن ُم�شر بتهامة وما والها من البالد 

ل 
ْ
َنة وَبطن ُنعمان وُرَجي

ْ
فات وُعر

َ
و�شاقبها، ف�شارت ُمدركة بناحية َعر

ْوباة، وجيرانهم فيها طوائف من اأعجاز هوازن.
َ
َكب والب

ْ
وَكب

اأوديتها  �سدور  ولهم  راة، 
ّ

ال�س جبال  من  جباٌل  ِلُهذيل  وكانت 

عابها الغربية، وم�سايل تلك ال�سعوب والأودية على قبائل ُخَزيمة بن  و�سِ

ُمدركة في منازلها، وجيران ُهذيٍل في جبالهم َفْهٌم وَعْدوان ابنا عمرو 

ابن َقي�س عيالن.
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ونزلت ُخَزيمة بن ُمدركة اأ�شفَل من ُهذيل بن مدركة، وا�شتطالوا في 

التي هذيل في  البحر، ف�شالت عليهم الأوديُة  اأ�شياف  اإلى  التهائم  تلك 

�سدوِرها واأعاليها، و�سعاب جبال ال�سراة التي هذيل �ُسكانها، ف�ساروا 

. وجبال ال�شراة الغربية.
)1(

فيما بين....

بها  والها،  وما  مكة  حول  ُخزيمة  بن  ِكنانة  بن  ر  النَّ�سْ وَلد  واأقام 

جماَعتهم وعددهم، فكانوا جميعًا ينت�شبون اإلى النَّ�شر بن كنانة.

بمكة،  ي�شربان  يومًا  لوؤي  بن  و�شامة  ُلوؤي  بن  عامر  فجل�س  قال: 

فجرى بينهما كالم، ففقاأ �شامُة عين عامر، وكان �شامة ما�شيًا، فخرج 

من وجهه هاربًا حتى اأتى عمان، فتزوج بها ناجية بنت جرم، على ما 

تقدم ذكره، ف�شار بنو �شامَة بعمان حيًا َحريداً �شريداً، لهم باأ�س وثروة 

ه:  
َ
عر عي �سِ

َ
ب ب بن عل�ش ال�سُّ

ّ
ي

َ
وَمَنعة، وفيهم يقول الم�س

]المتقارب[  

ــــــه مـــ�ـــشـــرُبوق����د ك����ان ���ش��ام��ة ف���ي ق��وم��ه  لـــــه مـــــاأكـــــل ول

مذهُبف�����ش��ام��وه خ�����ش��ف��اً ف��ل��م ي��ر���ش��ُه خ�شفهم  من  �لأر���ص  وفي 

وقد تقدم اإن�شادها.

كالب  بن   
ّ
ي ُق�سَ اأنزلهم  حتى  مكة،  حول  ِفْهر  وُلد  واأقام  قال: 

الحرَم، وكانت مكة لي�ش بها اأحد -قال الكلبي: كان النا�ش يحجون 

من  الِبطاح  فقري�ُش   - اأحد  بها  لي�ش  خالية،  مكة  فتبقى  يتفرقون،  ثم 

الظواهر من ولد فهر:  الأْبَطَح، وُقري�س  ي  ُق�شَ ولد فهر: من دخل مع 

وُمحارب  ُلوؤي،  بن  عامر  بن  وَمِعي�ش  فهر،  بن  غالب  بن  الأْدرم  ٌم 
ْ
َتي

)1( بيا�س يف اأ�شول كتاب معجم ما ا�شتعجم.
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اأْبطحيون،  قري�ش  و�سائر  الظواهر،  قري�ش  فهوؤلء  ِفهر؛  ابنا  والحارث 

بن  هالل  بنو  وهم  عنه-  اهلل  -ر�سي  الجراح  بن  عبيدَة  اأبي  رهط  اإل 

ة بن الحارث بن فهر، فاإنهم دخلوا مع ق�شي الأبَطح، فهم 
ّ
ب ب بن �شَ

ْ
اأَُهي

اأبطحيون.

فهذا ما كان من حديث افتراق معد ومنازلهم التي نزلوها، ومحالِّهم 

التي حلوها في الجاهلية، حتى ظهر الإ�شالم.

اأ�شد،  العرب  من  الحجاَز  نزل  وقد  بالإ�شالم  وجل  عز  اهلل  وجاء 

�س، وغَطفان، وَفزارة، وُمزينة، وَفْهم، وَعْدوان، وُهذيل، وَخْثعم، 
ْ
وعب

واأ�سٌد وطيئ حليفان-  ربيعة، وَطيئ -  بن  و�َسلول، وِهالل، وِكالب 

واآرَة،  وقْد�شًا،  والأْجرَد،  الأ�ْشعر،  الحجاز:  جبال  نزلوا  وُجهينة، 

ا وَبدا، 
ً
�َسْغب  

ّ
َبِلي قبائل من  م. ونزلت  اإ�سَ اإلى بطن  واأ�سهلوا  َوى،  ور�سْ

رَة الطائف، وداُر خثعم  ماء والمدينة. ونزلت ثقيف وبجيلة ح�سْ
ْ
بين َتي

ة اليمن، من مكة اإليها،  بة وِبي�سة وَظْهر َتبالة، على َمَحجَّ
َ
من هوؤلء: ُتر

�َسلول  لبني مازن، وداُر  َتبالة  وهم مخالطون لهالِل بن عمرو، وبْطن 

راُة، وهي اأوديٌة م�ستقِبلٌة مطِلع 
ّ

في عمل المدينة. ومنازُل اأْزِد �َسنوءة ال�س

ما  على  لخثعم،  الأودية  هذه  واأو�ساط  وِبي�سة،  وُتربة  بَتْثليث  ال�سم�ش 

ْمذحج. 
َ
تقدم، واأحياِء 

بقي  وَمن  عة؛  �شع�شَ بن  عامر  بني  اأر�س  في  تدفع  الأودية  وهذه 

فة بن  باأر�ش الحجاز من اأعجاز خثعم ون�سِر بن معاوية وِمن ولد َخ�سَ

َبذة، 
َّ
رة الر ِة بني �ُسليم، وَحرة بني هالل، وح�سْ

ّ
ة، حر

َّ
قي�ش، فُهم بالَحر

بة، وهم مخالطون لكالب بن ربيعة. هوؤلء كلهم من �شاكني 
َ
ن ُتر

ْ
اإلى قر
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الحجاز.

ونزل نجداً من العرب بنو كعب بن ربيعة بن عامر، ودارهم الَفَلج 

ر، وتميٌم  وما اأحاط به من البادية. ونزل ُنَمير بن عامر، وباهلُة بن َيع�سُ

نزار  بن  لربيعَة  حا�شرتها  اأنَّ  اإل  داُرهم،  وبها  باليمامة،  باأ�شرها  كلُّها 

واإخوتهم.
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الأ�شعري، تحقيق: د.�شعد عبد المق�شود ظالم، دار المنار، القاهرة 

.1990

• الف�شل 	 اأبو  محمد  تحقيق:  الع�شكري،  هالل  اأبو  الأمثال:  جمهرة 

اإبراهيم وعبد المجيد قطام�س، دار الجيل، بيروت ))19.

• جمهرة اأن�شاب العرب: علي بن حزم، تحقيق: عبد ال�شالم هارون، 	

دار المعارف، القاهرة 2)19.

• الكلبي، تحقيق: د.ناجي ح�شن، 	 الن�شب: ه�شام بن محمد  جمهرة 

عالم الكتب ومكتبة النه�شة العربية، بيروت ))19.

• هارون، 	 ال�شالم  عبد  تحقيق:  البغدادي،  القادر  عبد  الأدب:  خزانة 

مكتبة الخانجي، القاهرة 9)19.
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• اأبو 	 محمد  تحقيق:  ال�شنتمري،  الأعلم  �شرح  القي�س:  امرئ  ديوان 

الف�شل اإبراهيم، دار المعارف، القاهرة ))19.

• اأبو 	 ال�شكري، تحقيق: د.اأنور  �شعيد  اأبي  القي�س: �شرح  امرئ  ديوان 

العين  والتاريخ،  للتراث  زايد  مركز  ال�شوابكة،  ود.محمد  �شويلم 

.2000

• ديوان جرير: �شرح محمد بن حبيب، تحقيق: د.نعمان اأمين طه، دار 	

المعارف، القاهرة.

• ديوان ذي الإ�شبع العدواني، تحقيق: عبد الوهاب العدواني ومحمد 	

الدليمي، مطبعة الجمهور، المو�شل ))19.

• ديوان طرفة بن العبد: �شرح الأعلم ال�شنتمري، تحقيق: درية الخطيب 	

ولطفي ال�شقال، الموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر، بيروت، دائرة 

الثقافة والفنون بالبحرين، المنامة 2000.

• الجبوري، 	 د.يحيى  تحقيق:  ال�شلمي،  مردا�س  بن  العبا�س  ديوان 

موؤ�ش�شة الر�شالة، بيروت 1991.

• الدين، 	 �شعد  دار  زيد،  اأبو  د.علي  تحقيق:  كلثوم،  بن  عمرو  ديوان 

دم�شق 1991.

• الإعالم، 	 وزارة  عبا�س،  د.اإح�شان  تحقيق:  ربيعة،  بن  لبيد  ديوان 

الكويت ))19.

• ديوان لقيط بن يعمر الإيادي: رواية ه�شام بن محمد الكلبي، تحقيق: 	

د.خليل العطية، عالم الكتب، بيروت )199.
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• معهد 	 ال�شيرفي،  كامل  ح�شن  تحقيق:  ال�شبعي،  المتلم�س  ديوان 

المخطوطات العربية، القاهرة 0)19.

• بيروت 	 �شادر،  دار  حرب،  طالل  تحقيق:  ربيعة،  بن  مهلهل  ديوام 

.199(

• ليل، 	 تحقيق:  الأنباري،  ب�شار  بن  القا�شم  المف�شليات:  ديوان 

اإك�شفورد.

• اأبو 	 ال�شنتمري، تحقيق: محمد  الأعلم  الذبياني: �شرح  النابغة  ديوان 

الف�شل اإبراهيم، دار المعارف، القاهرة.

• م�شطفى 	 تحقيق:  الحميري،  ه�شام  بن  الملك  عبد  النبوية:  ال�شيرة 

ال�شقا واإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ �شلبي، دار القلم، بيروت.

• �شرح اأ�شعار الهذليين: اأبو �شعيد ال�شكري، تحقيق: عبد ال�شتار فراج، 	

مكتبة دار العروبة، القاهرة.

• �شرح حما�شة اأبي تمام: الخطيب التبريزي، عالم الكتب، بيروت.	

• �شرح الق�شائد ال�شبع الطوال الجاهليات: محمد بن القا�شم الأنباري، 	

تحقيق: عبد ال�شالم هارون، دار المعارف، القاهرة ))19.

• �شعراء تغلب في الجاهلية، تحقيق: د.علي اأبو زيد، المجل�س الوطني 	

للثقافة والفنون والآداب، الكويت 2000.

• المجمع 	 عبيد،  محمد  اأحمد  وتحقيق:  جمع  جاهليون،  �شعراء 

الثقافي، اأبوظبي، دار النت�شار العربي، بيروت 2001.

• عبيد، 	 محمد  اأحمد  وتحقيق:  جمع  واإ�شالميون،  جاهليون  �شعراء 
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دائرة الثقافة والإعالم، ال�شارقة )200.

• ال�شعراء الجاهليون الأوائل، جمع وتحقيق: د.عادل الفريجات، دار 	

الم�شرق، بيروت )199.

• �شعراء عبد القي�س في الع�شر الجاهلي، جمع وتحقيق: د.عبد الحميد 	

المعيني، موؤ�ش�شة جائزة عبد العزيز �شعود البابطين لالإبداع ال�شعري، 

الكويت 2002.

• اأحمد 	 وتحقيق:  جمع  الإ�شالم،  و�شدر  الجاهلية  في  عمان  �شعراء 

محمد عبيد، المجمع الثقافي، اأبوظبي 2000.

• المدينة 	 نادي  الو�شيفي،  الرحمن  د.عبد  تحقيق:  عامر،  بني  �شعر 

المنورة الأدبي، المدينة المنورة )199.

• �شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي، تحقيق: مطاع طرابي�شي، مجمع 	

اللغة العربية، دم�شق ))19.

• ال�شويدي، 	 �شالمة  وتحقيق:  جمع  الجاهلية،  في  ذبيان  قبيلة  �شعر 

مطبوعات جامعة قطر، الدوحة ))19.

• الع�شر الأموي، جمع وتحقيق ودرا�شة: 	 �شعر قبيلة كلب حتى نهاية 

اأحمد محمد علي عبيد، المجمع الثقافي، اأبوظبي 1999.

• �شعر الم�شيب بن عل�س، جمع وتحقيق: د.اأنور اأبو �شويلم، من�شورات 	

جامعة موؤتة، موؤتة )199.

• اأحمد محمد 	 قتيبة، تحقيق:  بن  بن م�شلم  اهلل  وال�شعراء: عبد  ال�شعر 

�شاكر، دار المعارف، القاهرة 2)19.
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• �شفة جزيرة العرب: اأحمد بن يعقوب الهمداني، تحقيق: محمد بن 	

علي الأكوع، مكتبة الإر�شاد، �شنعاء 1990.

• طبقات فحول ال�شعراء: محمد بن �شالم الجمحي، تحقيق: محمود 	

محمد �ساكر، ط2، دار المدني، القاهرة ))19.

• الطبقات الكبرى: محمد بن �شعد، دار �شادر، بيروت.	

• ع�شرة �شعراء مقلون، جمع وتحقيق: د.حاتم ال�شامن، جامعة بغداد، 	

بغداد 1990.

• دار 	 ورفاقه،  اأمين  اأحمد  تحقيق:  ربه،  عبد  بن  اأحمد  الفريد:  العقد 

الكتاب العربي، بيروت ))19.

• الهيئة 	 الطحاوي،  العليم  عبد  تحقيق:  �شلمة،  بن  المف�شل  الفاخر: 

الم�شرية العامة للكتاب، القاهرة ))19.

• فرحة الأديب: اأبو محمد الأعرابي، تحقيق: د.محمد علي �شلطاني، 	

دار قتيبة، دم�شق 1)19.

• اأبو عبيد البكري، 	 ف�شل المقال في �شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد: 

الأمانة  دار  عابدين،  المجيد  ود.عبد  عبا�س  د.اإح�شان  تحقيق: 

وموؤ�ش�شة الر�شالة، بيروت 1)19.

• التازي 	 الوهاب  د.عبد  تحقيق:  الربعي،  علي  بن  �شاعد  الف�شو�س: 

�سعود، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، الرباط )199.

• في �سراة غامد وزهران: حمد الجا�سر، دار اليمامة للبحث والترجمة 	

والن�شر، الريا�س 1)19.
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• ل�شان العرب: محمد بن منظور الإفريقي، دار المعارف، القاهرة.	

• المحبي، 	 الأمين  اإليه: محمد  الم�شاف والم�شاف  يعول عليه في  ما 

القاهرة  العربية،  اللغة  مجمع  العزيز،  عبد  ح�شن  د.محمد  تحقيق: 

.200(

• الآمدي، 	 ب�سر  بن  الح�سن  ال�سعراء:  اأ�سماء  في  والمختلف  الموؤتلف 

تحقيق: عبد ال�شتار فراج، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة 1)19.

• الآفاق 	 دار  �شتيتر،  ليختن  ايلزه  تحقيق:  بن حبيب،  المحبر: محمد 

الجديدة، بيروت.

• المزهر في علوم اللغة: جالل الدين ال�شيوطي، تحقيق: محمد جاد 	

المولى ورفاقه، دار التراث، القاهرة.

• الم�شتق�شى في الأمثال: محمود بن عمر الزمخ�شري، تحقيق: عبد 	

الرحمن خان، دار الكتب العلمية، بيروت ))19.

• المعارف: عبد اهلل بن م�شلم بن قتيبة، تحقيق: د.ثروت عكا�شة، دار 	

المعارف، القاهرة 1)19.

• مجمع الأمثال: اأحمد بن محمد الميداني، تحقيق: د. جان عبد اهلل 	

توما، دار �شادر، بيروت 2002.

• معجم البلدان: ياقوت الحموي، دار بيروت ودار �شادر، بيروت.	

• ال�شتار 	 عبد  تحقيق:  المرزباني،  عمران  بن  محمد  ال�شعراء:  معجم 

فراج، مطبعة النوري، دم�شق.

• البكري، 	 عبيد  اأبو  والموا�شع:  البلدان  اأ�شماء  من  ا�شتعجم  ما  معجم 
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تحقيق: م�شطفى ال�شقا، عالم الكتب، بيروت ))19.

• المنعم 	 عبد  تحقيق:  ال�شج�شتاني،  حاتم  اأبو  والو�شايا:  المعمرون 

عامر، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة 1)19.

• تحقيق: 	 الجراح،  بن  داود  بن  محمد  ال�شعراء:  من  عمرو  ا�شمه  من 

د.عبد العزيز المانع، مكتبة الخانجي، القاهرة 1991.

• المناقب المزيدية في اأخبار الملوك الأ�شدية: اأبو البقاء هبة اهلل الحلي، 	

مكتبة  خري�شات،  القادر  عبد  ود.محمد  درادكة  د.�شالح  تحقيق: 

الر�شالة الحديثة، عّمان.

• تحقيق: 	 الأنباري،  البركات  اأبو  الأدبا:  طبقات  في  الألبا  نزهة 

د.اإبراهيم ال�شامرائي، مكتبة الأندل�س، بغداد 0)19.

• ن�شب معد واليمن الكبير: ه�شام بن محمد الكلبي، تحقيق: د.ناجي 	

ح�شن، عالم الكتب ومكتبة النه�شة العربية، بيروت ))19.

• �شعيد 	 بن  الملك  عبد  العرب:  جاهلية  تاريخ  في  الطرب  ن�شوة 

الأندل�شي، تحقيق: د.ن�شرت عبد الرحمن، مكتبة الأق�شى، عّمان 

.19(2
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�لفهار�ص
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فهر�ص �لأعالم

• النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))، ))، )). 	

• اآمنة بنت عامر بن الظرب: 9).	

• اإبراهيم بن بكير البلوي: )).	

• اإبراهيم بن عربي: )). 	

• اأبو ذوؤيب الهذلي: 1) . 	

• اأبو زهير بن عبد الرحمن الدو�شي: )). 	

• اأبو �شفيان الأكلبي: )) )ح(. 	

• اأبو طالب بن عبد المطلب: )2 )ح(. 	

• اأبو عبد الرحمن المدني: )). 	

• اأبو عبيدة بن الجراح: 92.	

• اأبو م�شكين محمد بن جعفر المدني )راوي(: )2، 9). 	

• اأبو المنذر الإيادي )�شاعر(: )) )ح(.	

• اأبو هريرة: )2. 	

• الأج�س بن مردا�س الثقفي )�شاعر(: 9). 	

• الأحمر الإيادي: )). 	

• الأخن�س بن �شهاب التغلبي: )).	
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• اأ�شعر بن عمرو الجعفي: 0)،	

• اإ�شماعيل عليه ال�شالم: )). 	

• الأ�شفهاني: )2. 	

• امروؤ القي�س بن حجر الكندي )�شاعر(: )2 )ح(، )).	

• اأم ثقيف،بنت �سعد بن هذيل بن مدركة: )). 	

• اأم النخع،بنت عمرو بن الطمثان: )).	

• اأمية بن اأبي ال�شلت )ال�شاعر(: 1)، 9).	

• اأنمار بن نزار: )). 	

• اأو�س بن حارثة الكلبي: 9).	

• ب�شر بن اأبي خازم الأ�شدي: 1). 	

• ب�شر بن �شوادة: )). 	

• بحنة: )). 	

• تاأبط �شرا الفهمي: )2 )ح(. 	

• ثابت ال�شاعي: )).	

• ثعلبة بن غيالن )�شاعر(: )). 	

• ثقيف: ))، 9).	

• جبلة بن الأيهم: )). 	

• جدة بن جرم: )2. 	
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• ابن جريج )راوي(: 1).	

• جرير بن عبد اهلل البجلي: 9)، )) )ح(، )). 	

• اأبو جابر الجال�س بن وهب: 2)، )).	

• جمرة بن النعمان العذري: ))، )).	

• الحارث بن �شجاع: )). 	

• حزيمة بن نهد: 0)، 1)، 2).	

• حجر بن الحارث الكندي: )).	

• الح�شين: 1) .	

• الح�شين بن الحمام المري: )). 	

• حنظلة بن نهد: 0). 	

• الحيقار بن الحيق: 1). 	

• اأبو خالد ال�شالماني: )).	

• خالد بن ال�شقعب النهدي: 9)، 1). 	

• خالد بن قطن الحارثي: 0).	

• خالد بن الوليد: 2). 	

• خرا�س بن اإ�شماعيل: )). 	

• خزيمة بن نهد: 0) )ح(. 	

• خ�شيلة: ))،  	
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• ابن الجون الكندي: )2 )ح(. 	

• الدمون ال�شدفي: 0). 	

• ذو الإ�شبع العدواني: )).	

• ربيعة بن حنظلة: 9).	

• رجل من زبيد: )).	

• رجل من عنزة: )).	

• رزاح بن ربيعة : )) )ح(، )). 	

• زبيبة: )). 	

• زهير بن جناب الكلبي: ))، ))، ))، 1). 	

• زيد بن اأ�شلم )راوي(: )).	

• زيد بن ثابت: )).	

• زيد بن ثعلبة بن يربوع: )).	

• زينب بنت عامر: 9).	

• �شامة بن لوؤي: ))، ))، 91.	

• �شعد بن مالك: )).	

• �شعيد بن الم�شيب: )2. 	

• �شويد بن جدعة الق�شري )�شاعر(: )). 	

• �شيرين: )).	
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• ال�شجب بن عبد ود: 0). 	

• ال�شرقي بن القطامي )راوي(: 0)، )). 	

• �شريح بن الأحو�س الكالبي: )2. 	

• ال�شنفرى الأزدي: )2.	

• ال�سائغ: 2). 	

• �شريم النهدي: 9). 	

• طرفة بن العبد البكري: )2. 	

• فاطمة بنت �شعد الكلبية: 1). 	

• عامر الأجدار بن عوف الكلبي: 0) )ح(. 	

• عامر بن رهم العنزي: 1). 	

• عامر ال�شحيان النمري: 1). 	

• عامر بن الظرب العدواني: 1)، 2) )ح(، ))، 9). 	

• عامر بن عبد اهلل الكلبي: 1). 	

• العبا�س بن عبد المطلب: )).	

• عامر بن لوؤي: 91. 	

• العبا�س بن مردا�س )�شاعر(: )). 	

• عبد الرحمن بن عوف: )). 	

• عبد اهلل بن اأرقم: )).	
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• عبد اهلل بن دهثم النهدي: 9). 	

• عبد اهلل بن ال�شجب الكلبي: 0). 	

• عبد اهلل بن وائل: )).	

• عبد اهلل بن عبا�س: )2، ))، 1).	

• عبد الملك بن مروان: )2 )ح(، )). 	

• عبد ود بن عوف الكلبي: 0).	

• عبلة: )).	

• عبيد بن ثعلبة: ))، ))، )). 	

• عثمان بن عفان: )).	

• عدي بن جناب: 1). 	

• عدي بن وداع العقوي: )).	

• عطاء )راوي(: 1).	

• العالء ال�شاعي: )).	

• علي بن وثاب الإيادي )راوي(: )). 	

• عمر بن اأبي ربيعة: 29. 	

• عمر بن الخطاب: ))، ))، )). 	

• عمرو بن اأ�شوى العبدي )ال�شاعر(: )).	

• عمرو بن براقة الثمالي: )2.	
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• عمرو بن براقة الهمداني: )2 )ح(.	

• عمرو بن الخثارم البجلي )�شاعر(: 9)، )) )ح(. 	

• عمرو بن قي�س: )).	

• عمرو بن كلثوم التغلبي: ))، )). 	

• عمرو بن لحي الخزاعي: 0) )ح(. 	

• عمرو بن معدي كرب الزبيدي: 9).	

• عمرة بنت عامر بن الظرب: )).	

• عو�س )�شنم(: )).	

• عوف بن كنانة الكلبي: 0).	

• عوف بن مالك الق�شري )�شاعر(: 0). 	

• غزية بن ج�شم: 9).	

• غياث بن اإبراهيم )راوي(: )).	

• غيالن بن �شلمة الثقفي: 0)،	

• فاطمة بنت يذكر: 0).	

• القارظان: 1). 	

• القارظ العنزي: 1).	

• القتال: 2). 	

• ق�شي بن منبه: 9). 	
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• ق�شي بن كالب: ))، 91.	

• كّبة )فر�س(: 2).	

• ك�شرى بن هرمز: ))، ))، ))، )). 	

• كليب وائل: 0)،  1). 	

• كنانة بن عبد ياليل الثقفي )�شاعر(: 9). 	

• لبيد بن ربيعة العامري: )2.	

• لقيط بن زرارة: )).	

• لقيط بن يعمر الإيادي )ال�شاعر(: ))، ))،)). 	

• ليلى بنت الحارث الكنانية: )2.	

• مالك بن زهير: 1). 	

• مالك بن عمرو: )2. 	

• مالك بن عوف الن�شري: 0).	

• المتلم�س: )).	

• محرق: 9).	

• محمد بن ال�شائب الكلبي )راوي(: )) )ح(، ))، ))، ))،  91.	

• محمد بن عبد الرحمن الأن�شاري )راوي(: ))، 1). 	

• المخبل ال�شعدي: )2.	

• مردا�س بن عمرو الثقفي: 9) )ح(.	
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• مرة النهدي: 9). 	

• م�شعود بن معتب الثقفي: 0)، 0). 	

• الم�شك بنت ق�شي: 9). 	

• الم�شيب بن عل�س ال�شبعي )ال�شاعر(: ))، 91.	

• م�شر بن نزار: )). 	

• معانة بنت ج�شم الجرهمية: )2 )ح(.	

• معاوية بن عميرة الكندي )راوي(: )2، ))، 0).	

• معد بن عدنان: )2.	

• مغراء العرني: )). 	

• منقذ بن عمرو: )).	

• مهلهل التغلبي: 0). 	

• النابغة الذبياني: 2). 	

• ناجية بن جرم: )). 	

• ناجية بنت جرم: ))، 91. 	

• نا�شرة بن ق�شي: 9).	

• النخع: )). 	

• النعمان بن امرئ القي�س اللخمي: 2).	

• النعمان بن الحارث الغ�شاني: 2).	
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• النعمان بن المنذر اللخمي: 2) )ح(.	

• هبيرة بن عمرو النهدي: )2،  9). 	

• الهذيل بن هبيرة التغلبي: ))،  )). 	

• همام النهدي: 9). 	

• هند بنت �شامة: )).	

• الهيثم ال�شاعي: )).	

• وبرة بن تغلب: 0). 	

• وثاب الإيادي )راوي(: )). 	

• ود )�شنم(: 0)،  	

• ورد بن قتادة المدا�شي: )).	

• يثربي بن اأبي ق�شيمة ال�شالماني: )).	

• يذكر بن عنزة: 0).	

1-Eftraq_Obaid.indd   114 27/6/10   10:04 AM



115

فهر�ص �لأقو�م  �لقبائل و�لبطون

• بنو اأبان: )).	

• بنو اأبي بكر بن كالب: )). 	

• اأتالد عمان: ))، )). 	

• اأحاظة: )). 	

• اأحم�س بن الغوث: 0). 	

• الأردوانيون: 1). 	

• الأرمانيون: 1).	

• الإري�شيون: 2). 	

• الأزد: ))، ))، 2)، )). 	

• اأزد �شنوءة: ))،  92. 	

• اأ�شد: 92. 	

• اأ�شجع: ))، )). 	

• اأ�شر�س: )2. 	

• الأ�شعريون: )2، 1)، )) ، )). 	

• اأ�شالء قن�س بن معد: 2). 	

• الأعاجم: 2)، )).	
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• اأف�شى بن دعمي: 0). 	

• اأكلب بن ربيعة بن نزار: )). 	

• اأنمار بن اأرا�س: )).	

• اأنمار بن نزار: )2، 29، ))، ))، 9)، 1).	

• اأود: ))، )). 	

• اإياد بن نزار: )2، 29، ))، ))، 0)، 1)، 2)،  ))، ))، ))، 0)، 2)، ))، 	

 .90 ،((

• بارق: )).	

• باهلة: )9. 	

• بجيلة: ))، ))، 9)، 0)، 1)، ))، ))، ))، 92. 	

• بلقين: )).	

• بكر بن وائل: )2، ))، ))، ))، ))، )).	

• 	 .92 ،(2 ،(( ،(( :
ّ
بلي

• بهراء: )).	

• تجيب: )).	

• تراغم: )). 	

• تغلب: ))، ))، ))، )). 	

• تميم: ))، 90، )9. 	
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• تيم الأدرم بن غالب بن فهر: 91.	

• بنو ثابر: ))، 9). 	

• ثقيف: ))، 9)، ))، 92. 	

• ثمالة: )2. 	

• ثمود: 2). 	

• ثور بين جنادة: )2. 	

• جابر بن ج�شم: )). 	

• جذام: ))، ))، )). 	

• جذيمة بن عوف من عبد القي�س: )). 	

• جرم بن ربان: 2)، ))، ))، 9)، 0)، 1)، ))، ))، ))، )). 	

• جرهم: 29، )). 	

• ج�شر بن عمرو من النخع: )). 	

• بنو ج�شم بن عامر: 2). 	

• بنو جعفر بن كالب: 1)، 2).	

• الجالعم من بني �شحمة: 2). 	

• جنادة بن معد: )2، )2، )). 	

• جنيد بن معد: )). 	

• جهينة: ))، ))، ))، ))، ))، 92. 	
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• الحارث بن كعب: 0)، 0)، 2)، )).	

• الحارث بن فهر: 92. 	

• حبيب بن يربوع: ))،	

• بنو الحارث من نهد: 0). 	

• حزيمة بن نهد: )). 	

• حكم: )2.	

• بنو حمي�س من جهينة: )). 	

• بنو حن من عذرة: 2)، )). 	

• بنو حنيفة: ))، )). 	

• حوتكة بن �شود: ))، ))، ))، )). 	

• حيدة بن معد: )2. 	

• خثعم: 9)، ))، ))، 9)، ))، ))، ))، 92. 	

• خزيمة بن مدركة: 90. 	

• بنو خ�شفة بن قي�س عيالن: 2)، 92. 	

• خندف: 9).	

• دعمي بن اإياد: ))، 0). 	

• دو�س: )). 	

• بنو الديل بن عمرو من عبد القي�س: )). 	
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• ذبيان: 2)، 0). 	

• ذبيان من اأنمار: 2). 	

• ذو الكالع: )). 	

• را�شب بن الخزرج من جرم: )).	

• ربيعة بن نزار: )2، 29، 1)، 0)، ))، 2)،))، 1)، 2)، ))، ))، 9)، )9. 	

• بنو رفيدة من كلب: 9). 	

• الروم: )).	

• بنو زاكية بن وابلة من عبد القي�س: )). 	

• زبيد: 0). 	

• زيد بن الغوث: 0). 	

• زيد بن نهد: )). 	

• زيد بن يربوع: )). 	

• بنو �شامة بن لوؤي: ))، 91. 	

• بنو �شحمة بن عبد اهلل من اأنمار: 1)، 2).	

• �شحمة بن معاوية: )). 	

• �شدو�س بن �شيبان: 2). 	

• بنو �شعد بن �شحمة من اأنمار: 1). 	

• �شعد بن زيد: ))، )). 	
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• �شعد بن زيد مناة: 1)، 90. 	

• �شعد الع�شيرة: )). 	

• �شعد هذيم: ))، 1)، ))، )). 	

• ال�شكا�شك: )2، )). 	

• ال�شكون: )2، )).	

• �شلول: 92. 	

• بنو �شليم: 1)،  ))، 92. 	

• �شنام بن معد: 29، 1). 	

• �شهم بن مرة: )). 	

• اأبو �شود بن نهد: )).	

• �شقحب بن نبت: )). 	

• �شقرة بن نبت: )). 	

• �شقي�س: )). 	

• �شكم بن ثعلبة بن فزارة: )). 	

• �شكم بن عدي بن جرم: )).	

• �شكم الالت بن رفيدة: 2). 	

• �شن بن اأف�شى: 2)، )). 	

• �شهران: )2، 9)، )). 	
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• �شباح بن نهد: )). 	

• بنو �شحار: )).	

• ال�شدف: 9). 	

• �شرمة بن مرة: )). 	

• �شعب بن �شعد الع�شيرة: ))، )). 	

• �شبة: 90. 	

• �شبيعة: )). 	

• طابخة بن اإليا�س: 90.	

• الطبق: 2). 	

• ء: 9)، 92. 	
ّ
طي

• عادية بن عامر من اأنمار: 2)، )). 	

• عائ�س بن الديل من عبد القي�س: )). 	

• بنو عامر الأجدار من كلب: )). 	

• عامر بن الحارث من عبد القي�س: 1)، ))، 90. 	

• عامر بن ربيعة بن نزار: )2 )ح(. 	

• عامر بن �شع�شعة: )2 )ح(، 2)، ))، ))، ))،  ))، 92. 	

• بنو عامر بن عوف من كلب: 9). 	

• عبد القي�س: 1)، 2)، ))، )). 	
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• بنو عبد اهلل بن كنانة من كلب: 9). 	

• عب�شم�س بن �شعد بن  زيد مناة: )).	

• بنو عبيد الرماح: )). 	

• العتيك بن الربعة من ق�شر: 2)،	

• عجل بن عمرو من عبد القي�س: )). 	

• عدنان: ))، )). 	

• عدوان: 9)، 0)، )). 	

• عذرة بن �شعد: 1)، )). 	

• عرينة من ق�شر: 0)، 1)، )).	

• بنو عري�س من اليهود: )). 	

• ع�شيمة بن اللبو من بني النمر بن وبرة: 2)،  )).	

• العقاة من الأزد: )).	

• بنو عقيدة من اأنمار: 2). 	

• عقيل: 2). 	

• عك: )2، 1)، ))، ))، )). 	

• عكل: ))، 90. 	

• بنو عالف: )). 	

• بنو عمرو بن تيم اهلل من ق�شاعة: )) )ح(.	
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• بنو عمرو بن عامر: 9). 	

• بنو اأبي عمرو بن كالب: 2). 	

• بنو عمرو بن كالب: 1). 	

• عمرو بن نكرة من عبد القي�س: )). 	

• بنو عمرو بن وديعة من عبد القي�س: )). 	

• بنو عمم بن قن�س بن معد1). 	

• العمور من عبد القي�س: )). 	

• عميرة بن اأ�شد بن ربيعة: )). 	

• عنز بن وائل بن قا�شط: )). 	

• عنزة: ))، ))، )).	

• بنو عوف بن الديل من عبد القي�س: )). 	

• بنو عوف بن �شعد بن زيد مناة: )).	

• عوف بن معد: )).	

• العوقة من عبد القي�س: )).	

• عنزة: 1). 	

• غامد: )). 	

• غانم من عرينة: 1).	

• غ�شان: ))،	
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• غفيلة: ))، )). 	

• الغمامتان: 1). 	

• بنو غنم بن وديعة من عبد القي�س: 1).	

• بنو فتيان بن ثعلبة من اأنمار: 2).	

• بنو فدي بن �شعد: )). 	

• الفر�س: )). 	

• فزارة: )). 	

• فهم بن تيم الالت: 2). 	

• بنو قا�شط: 1). 	

• قحطان: )). 	

• قدامة بن جرم: ))، ))، )). 	

• قري�س: 91. 	

• ق�شر من بجيلة: ))، 0). 	

• ق�شاعة: )2، 29، 1)، 2)،  ))،  ))، 2)، )) )ح(، 0)، 1)، ))، 0)، 	

 .(( ،((

• قطن بن يربوع: )). 	

• بنو قطيعة من اأنمار: 2). 	

• قنا�شة بن معد: ))، )). 	
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• قن�س بن معد: 29، 1)، 0). 	

• قي�س عيالن: )2، ))، 2)، ))،  9). 	

• بنو قي�س كبة من اأنمار: 2). 	

• الكردو�شان: 1). 	

• كعب بن ربيعة: )9. 	

• كعب بن نهد: )). 	

• كالب بن ربيعة: 92. 	

• كلب: )2، 2)،  ))، ))، 9)، 0)، ))، 1)، ))، )). 	

• كنانة بن خزيمة: )2، ))، 0)،  2). 	

• كنانة من كلب: 9). 	

• كندة: )2، )2، )2، 29، 1)، 9)، )). 	

• بنو لأي من عذرة: )).	

• لخم: )). 	

• لكيز من عبد القي�س: )). 	

• بنو الماروت: )). 	

• بنو مازن بن عمرو: 92. 	

• مالك بن تيم اهلل من ق�شاعة: )). 	

• اأبو مالك بن �شحمة: 1). 	
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• بنو مالك بن �شعد  بن زيد مناة: )). 	

• مالك بن نهد: )). 	

• بنو مجيد: )). 	

• بنو محارب بن عمرو من عبد القي�س: )). 	

• محارب بن فهر: 91. 	

• بنو محلم بن ذهل: )). 	

• بنو محلم من �شحمة: 2). 	

• بنو مدا�س من عذرة: )). 	

• بنو مدركة بن اإليا�س: ))، 9)، 90. 	

• مذحج: )2، )2، ))، 9)، )). 	

• مراد: )2. 	

• مرة: )2، )2. 	

• مزينة: ))، ))، 90. 	

• م�شر بن نزار: )2، 29، 2)، 1)، ))،  2)، ))، 9). 	

• معاوية ال�شباب: 2).	

• معاوية بن نهد: )). 	

• معاوية بن يربوع: )). 	

• معد بن عدنان: )2، 29، 1)، ))، ))، ))، ))، ))، ))، ))، 92. 	
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• معي�س بن عامر بن لوؤي: 91. 	

• ملكان بن جرم: )). 	

• بنو منبه بن رهم من اأنمار: 2). 	

• من�شور بن يقدم: 0).	

• منقذ من عرينة: 1). 	

• مهرة بن حيدان: )). 	

• موهبة بن الربعة من عرينة: 1).	

• ناجية بن جرم: ))، ))، ))، )). 	

• نبت بن اأدد: )).	

• النبط : 1). 	

• النبيت بن ق�شي: 0). 	

• النخع: ))، )). 	

• نزار بن معد: )2، 1)، 2)، ))، ))، )). 	

• اآل ن�شر بن ربيعة: 2).	

• بنو ن�شيب بن عبد اهلل من اأنمار: 1).	

• بنو ن�شر بن معاوية: 9)، 92. 	

• الن�شر بن كنانة: 91. 	

• نكرة من عبد القي�س: )). 	
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• النمر بن قا�شط: 1)، 2). 	

• نمير : )9.	

• نهد: ))، ))، ))، 9)، 0)، 1)، ))، 0)، )). 	

• هذيل: 90. 	

• هالل بن عمرو: 92. 	

• هوازن : 9)، 90.	

• واهب: )2،  9).	

• بنو الوحيد بن كالب: 1). 	

• اليحمد من الأزد: )). 	

• ي�شكر: 2).	

• اليهود: 2)، )). 	
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فهر�ص �لأماكن

• اآرة: ))، 90، 92.	

• الأبلة: )2، )). 	

• اأبين: )2.	

• الأجرد: ))، 92.	

• الأح�شاء: )).	

• الأح�س: )). 	

• الأخا�شب: )2. 	

• اأديم: )). 	

• الأردن: )2.	

• اأر�س �شباأ: )). 	

• اأ�شالم: )). 	

• اأ�شياف البحر: )2، ))، 91. 	

• اأ�شياف البحرين: )2.	

• الأ�شعر: ))، 92.	

• اإ�شم: ))،   92.	

• اأفريقية: 1). 	
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• اأوطا�س: 9).	

• اأيلة: )2.	

• بارق: 9). 	

• البحرين: )2، )2، )2 )ح(، 1)، 2)، 2)، ))، 90. 	

• بدا: 92. 	

• بدر: )). 	

• برقة �شادر: 2).	

• برك: 9). 	

• البطحاء: )2.	

• بطن الجريب: )). 	

• بطن نعمان: 90. 	

• بالد الروم: )2، )). 	

• بالد العرب: )2.	

• بوادي ال�شام: )2.	

• بواط : )). 	

• البوباة: 90.	

• بيروت: )2.	

• بي�شة: ))، ))، ))، 9)، 92.	
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• تبالة: 92.	

• تثليث: )2، ))، ))، 92.	

• تربة: ))، 92.	

• التربة: 0). 	

• التغلمين: )). 	

• تهامة: )2، )2، )2، 29، 0)، 2)، 0)، 1)، ))، 0) ،1)، 2)، ))، 0)، 	

 .90،(9 ،(( ،((

• تيماء: ))، ))، 9)،  92.	

• الجبالن )جبال طيء(: )2، 9). 	

• جبل جهينة: )). 	

• جدد: 9). 	

• جدة: )2.   	

• الجزيرة: )2، )2، ))، ))، )).	

• جفاف: )). 	

• جل�س: )2. 	

• الجناب: 1).	

• الجوف: )). 	

• حائط المدا�س: )). 	
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• الحا�شرة: )). 	

• الحجاز: )2، )2، )2، )2، 9)، ))، ))، ))، 90، 92.	

• الحجر: 1)، 2).	

• حجر اليمامة: )) )ح(،)) ، ))، )). 	

• الحرار: 2). 	

• الحرم: )2، 29، ))، 91. 	

• حرة بني �شليم: 92.	

• حرة بني هالل: 92.	

• الحرة الرجالء: )).	

•  حرة النار: )). 	

• ح�شرموت: )2، )2، 0).	

• ح�شن: ))، ))، ))، 1). 	

• حقل: )).	

• حلية: )).	

• حم�س: )2.	

• حنين: 1)، 9).	

• الحوراء: )).	

• الحيرة: 2). 	
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• خانق: 2). 	

• خبت دومة: 9)، )).	

• الخبتان: )).	

• الخط: )). 	

• خيبر: )). 	

• خيف الخيل: 9).	

• الدثينة: )). 	

• دم�شق: )2. 	

• دهلك: )2.	

• الدهناء: )). 	

• دومة الجندل: 0). 	

• ذات عرق،: )2، 1). 	

• الذنائب: )). 	

• ذو خ�شب: )).	

• ذو المجاز: 9). 	

• ذو المروة: )). 	

• راك�س: )).	

• راية: )2. 	
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• الربذة: ))، 92. 	

• رجيل: 90. 	

• الر�شافة: )). 	

• ر�شوى: ))، 90، 92.	

• ركبة: 1). 	

• رملة عالج: )). 	

• الروحاء: )). 	

• الرويثة: )). 	

• ال�شراة: )2، )2، ))، 9)، ))، 0)، 9)، 90، 91، 92.	

• ال�شروات: 29، ))، )). 	

• �شفوان: )2.	

• ال�شماوة: )2. 	

• �شنداد: )). 	

• �شواد العراق: )2، )2، 1)،  ))، )). 	

• ال�شودان: )2.	

• ال�سيف: )).	

• 	 .(2 :
ّ
ال�ّشي

• ال�شام: )2، 9)، ))، 1). 	
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• �سبيث: )). 	

• ال�شحر: )2، )2،	

• �شعوف: )2. 	

• �شغب: 92.	

• �شحراء الخ�شو�س: 1). 	

• �شندد: )). 	

• �شنعاء: )2. 	

• �شور: )2. 	

• الطائف: )2، 29، ))، 9)، 0)، ))، ))، 9)،  9)، 92	

• طمية: )). 	

• الطور: )2.	

• ظهر الجريب: )).	

• العالية: )2. 	

• عانات: )). 	

• عار�س: )). 	

• عبادان: )2.	

• عدن: )2. 	

• العراق: )2، 1)، 2)، 2)، ))، )). 	
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• العرج: )).	

• عرفات: 90. 	

• عرنة: 90. 	

• العرو�س: )2، )2، )2. 	

• ع�شفان: 29. 	

• ع�شقالن: )2. 	

• العقيق: 1).	

• عكابة: 1). 	

• عكاظ : 0). 	

• عمان: )2، )2، ))، ))، ))،  ))، 90، 91. 	

• العيون: )). 	

• الغمر: )2، )2، 29. 	

• غمرة اأوطا�س: 1). 	

• غور تهامة: )2، 29،  2)، ))، ))، ))، 9).	

• الفرات: )2، )2، ))، )). 	

• فر�شان: )2. 	

• فر�س ملل: )).	

• الفلج: )9.  	
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• فل�شطين: )2.	

• فيد: )2، )2. 	

• الفي�س: ))،	

• قارات: )). 	

• قد�س: 90، 92.	

• قرن تربة: 92. 	

• قرن المنازل: 0).	

• ق�شة: )). 	

• قطر: )2،  90.	

• القطيف: )2، )). 	

• قعرة اليمن: )2. 	

• القف: )). 	

• القلزم: )2. 	

• قن�شرين: )2، )2. 	

• كاظمة: )2. 	

• كبكب: ))، 90. 	

• لقف: )).	

• اللوى: )).	
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• مثعر: )).	

• المدائن: )).	

• المدينة: )2، ))، 92.	

• مّر: 29.	

• م�شجر: )).	

• الم�شقر،)2،  )).	

• م�شر: )2، 1)، )). 	

• الم�شّلى: )). 	

• المغم�س: )). 	

• مكة: )2، )2،  29، ))، 91، 92.	

• نجد: )2، )2، )2، ))، ))، 0)، ))، ))، 9). 	

• نجران: 29، ))، 0)، 2).	

• نخلة: )). 	

• النيل: )2.	

• هجر: )2، ))،2)،  90. 	

• الهند: )). 	

• هيت: )).	

• وادي القرى: 1)، 2)، ))، ))، 0)، )).	
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• واردات: )).	

• وج: ))، 9)، 0). 	

• ودان: )). 	

• وقاع: )).	

• يبرين: 90. 	

• اليمامة: )2، ))، ))، ))، 9)، 2)، ))، ))، ))، ))، 90. 	

• اليمن: )2، )2، )2، ))، ))، ))، ))، ))، ))، 1)، ))،  92.	

• ينبع: )). 	

• يندد: ))، )).	
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فهر�ص �لأ�شعار

�ص �لبحر  �لعدد  �ل�شاعر   �لقافية 

(( الطويل   9 الأخن�س بن �شهاب التغلبي  وجانُب 

(9 ، 2( الطويل   1 هبيرة بن عمرو النهدي  وواهُب 

(( الطويل   2 رجل من خثعم  واأكلُب 

(1 الطويل   ( عوف بن مالك الق�شري  عجيُب 

(( الوافر   ( رجل من بني الماروت  تجيُب 

(( المتقارب   1( الم�شيب بن عل�س ال�شبعي  م�شرُب 

(( الطويل   2 الح�شين بن الحمام المري  يذهبا 

(1 الوافر   1 ب�شر بن اأبي خازم الأ�شدي  اآبا  

(( اأن�ش بن مدرك الخثعمي         )          الطويل  والأِب 

(( )             الطويل  �ساعر  بقريِب 

  (( )            الرجز  امراأة من جرهم  راكب 

  (0 )         الطويل  عمرو بن معديكرب  فازباأرِت 

(( )       الطويل  �شويد بن جدعة الق�شري  اأ�شوُدها 

  (9 )         الب�شيط  اأو�س بن حارثة الكلبي  جدُد  

(0 2        الوافر  مالك بن عوف الن�سري  معاِد  
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(( الوافر   ( عمرو بن الخثارم البجلي  معدِّ  

 (9 الوافر   1 عمرو بن معديكرب  نهِد  

   (( الطويل   1 العبا�ش بن مردا�ش  مطردِ 

(( الوافر   2 لقيط بن يعمر الإيادي  اإياِد  

 (( الوافر   1 �ساعر  مجيدِ 

(( الطويل   1 �شاعر من عك  �شوؤددا 

   (( الب�شيط   ( عدي بن وداع العقوي  ف�شدا  

(( الرجز   2 راجز  اإيادا  

(1 الوافر   1 الدمون ال�شدفي  قراُر  

   (2 الطويل   ( النابغة الذبياني  �سادرِ 

(( الطويل   2 عمرو بن اأ�سوى العبدي  وا�سبرِ 

(9 الب�شيط   2 عبد اهلل بن دهثم النهدي  �سياِر  

(( الوافر   ( ب�سر بن �سوادة  نزاِر  

وعمرو بن كلثوم    

(( الوافر   2 رجل من عنزة  ال�سعيرِ 

(( الطويل   ( ثعلبة بن غيالن  فراك�ُس 

 (( الب�شيط   2 المتلم�س  خالبي�ُس 

 2( الوافر   1 المخبل ال�سعدي  العرو�ِش 
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(( الهزج   2 ذو الإ�سبع العدواني  بع�ِش 

(1 الوافر   ( خالد بن ال�سقعب النهدي  بالخيوِط 

    (( الطويل   2 �شاعر من بجيلة  المقّنعُ 

(( الب�شيط   1( لقيط بن يعمر الإيادي  الوجعا 

(( الب�شيط   1 لقيط بن يعمر الإيادي  النخعا 

 (2 الطويل   2 رجل من كنانة  الخوانِق 

 (2 الرمل   1 �شاعر  طبَقْه  

(2 مجزوء الرجز   1 كاهن  فاعتنَقهْ 

2( الكامل   1 عمرو بن براقة الثمالي  والطباِق ِ 

(9 الطويل   2 فرا�ش بن غنم الكناني  بواتِك 

(( الرجز   1 رجل من جذام  اآبر لْك 

(1 المتقارب   2 حزيمة بن نهد  الزنجبيلُ 

(0 الخفيف   2 المهلهل التغلبي  حلول 

 2( الوافر   1 ليلى بنت الحارث الكنانية  ثمال  

 (( ،2( الرجز   2 امروؤ القي�س بن حجر الكندي  باطال 

(( الطويل   2 رجل من اأنمار  وائِل  

 (( الرجز   ( امراأة من جرهم  اأجلي 

(9 الطويل   ( عمرو بن الخثارم البجلي  يتهمهمُ 
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(9 الطويل   ( الأج�س بن مردا�س الثقفي  حليُمها 

  2( الكامل   1 لبيد بن ربيعة العامري  مراُمها 

(2 المن�شرح   ( اأمية بن اأبي ال�شلت  اإ�شُم  

 (( الطويل   1 عمرو بن كلثوم  اأرقما  

(0 الطويل   2 م�شعود بن معتب الثقفي  يقدما 

(9 الوافر   ( كنانة بن عبد ياليل  اقت�شاما 

 (2 الطويل   2 �ساعر  لجلَعمِ 

(1 الكامل   ( عمرو بن معديكرب  ترمي  

(( الرجز   ( امراأة  من جرهم  يعلم  

  (( الطويل   ( عبيد بن ثعلبة الحنفي  ح�شوُنها 

(2 الوافر   ( �شاعر من بني خ�شفة  برينا  

(0 الوافر   ( اأمية بن اأبي ال�شلت  اليقينا 

     (0 الوافر   ( حزيمة بن نهد  الظنونا 

                     (0 الب�شيط   2 غيالن بن  �سلمة الثقفي  عيالِن 

(( الرجز   ( مجهول  عجوه 

(0 الب�شيط   ( خالد بن ال�شقعب النهدي  اأهليها 

(2 الطويل   ( عامر بن الظرب العدواني  الموا�شيا 

(( مجزوء الكامل   ( زهير بن جناب الكلبي  بنّيْه  
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فهر�ص �لأمثال

• حتى يوؤوب قارظ عنزة : 1)	

• عرف النخل اأهله: 2)	

• كاأنما تراني رجال من اأحاظة: ))	
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فهر�ص �لأيام

• يوم التحالق: )).	

• يوم جبلة: )2 )ح(، )).	

• حرب الحداأة: )).	

• يوم خانق: 2).	

• يوم خزاز: 9).	

• يوم الرئال: ))	

• يوم ق�شة: )).	

•  يوم ق�شيب: )2 )ح(.	
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